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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 

Dr. h. c. 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 (do septembra 2013) 
Ing. Milan CAGÁŇ, MPH, poverený výkonom funkcie (od septembra 2013) 
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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, do októbra 2013  
Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, zamestnanecká časť akademickej 
obce  

PhDr. Jana VIRGULOVÁ – podpredseda 
Funkčné obdobie: prvé, od novembra 2012 
Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, zamestnanecká časť akademickej 
obce  

Andrej PÁPAY – podpredseda  
Funkčné obdobie: tretie, do mája 2013  
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. 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  

doc. PhDr. Ľudmila KUBICOVÁ, PhD. 
Funkčné obdobie: tretie  
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, zamestnanecká časť 
akademickej obce  
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doc. PhDr. Monika MAČKINOVÁ, PhD. 
Funkčné obdobie: prvé, do decembra 2013  
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, zamestnanecká časť 
akademickej obce  

PhDr. Elena ŽIAKOVÁ, PhD.  
Funkčné obdobie: prvé, od decembra 2013  
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 

PhDr. Jarmila BRAMUŠKOVÁ, PhD. 
Funkčné obdobie: prvé, od októbra 2013  
Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, zamestnanecká časť akademickej 
obce  

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

Dušan PASTOREK 
Funkčné obdobie: prvé, od novembra 2013  
Lekárska fakulta, študentská časť akademickej obce   

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

Erika CSIBOVÁ 
Funkčné obdobie: prvé, do mája 2013  
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, študentská časť 
akademickej obce 

Mikuláš MARCI 
Funkčné obdobie: prvé, od októbra 2013  
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, študentská časť 
akademickej obce 

Barbara BUČÁKOVÁ 
Funkčné obdobie: prvé, do apríla 2013  
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, študentská časť 
akademickej obce   

Patrícia ZEKUCIOVÁ 
Funkčné obdobie: prvé, od apríla 2013  
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, študentská časť 
akademickej obce 
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Tomáš MAĎAR 
Funkčné obdobie: prvé, od novembra 2013  
Fakulta verejného zdravotníctva, študentská časť akademickej obce  

Mgr. Matej MUCSKA 
Funkčné obdobie: prvé, do júna 2013  
Fakulta verejného zdravotníctva, študentská časť akademickej obce   

Mgr. Dominika HRAŠKOVÁ 
Funkčné obdobie: prvé, od novembra 2013  
Fakulta verejného zdravotníctva, 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 2013 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 

Ing. Milan CAGÁŇ, MPH, poverený výkonom funkcie kvestora – od októbra 2013 

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  

 – do októbra 2013 

MUDr. Juraj FRAJT, riaditeľ Stredoslovenského ústavu srdcových chorôb 

doc. PhDr. Beáta FRČOVÁ, PhD., MPH, dekan FZ so sídlom v Banskej Bystrici SZU  

       – od októbra 2013 

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 – do septembra 2013 

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 
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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 

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 

 
 
 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SLOVENSKEJ ZDRAVOTNÍCKEJ UNIVERZITY 
V BRATISLAVE PRE ŠTUDENTOV 
 
 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave poskytuje vysokoškolské 
vzdelávanie na svojich fakultách, ktoré majú menované disciplinárne komisie. 
Komisie sa jednotne riadia vnútorným predpisom univerzity – Disciplinárnym 
poriadkom SZU v Bratislave pre študentov 
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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, do 30. 9. 2013 

 doc. PhDr. Beáta FRČOVÁ, PhD., MPH 
Funkčné obdobie: prvé, od 1. 10. 2013 
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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, vydáva na účely výkonu špecializovaných 
pracovných činností v inom členskom štáte osvedčenie, že obsah a rozsah 
špecializácie získanej na území Slovenskej republiky podľa doterajších 
predpisov zodpovedá obsahu a rozsahu príslušnej špecializácie, 

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 
pracovníkov i manažérov.  

6. Prispievať 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,  

c)  kvalitu vedeckej produkcie našej organizácie.  
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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 nedostatok 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 2013 je predmetom tejto 
výročnej správy. 
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3. PREHĽAD NAJDÔLEŽITEJŠÍCH UDALOSTÍ VYSOKEJ ŠKOLY  
 

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave žila v roku 2013 aktívnym dianím.  
Organizovala školiace aktivity, konferencie a semináre, otvárala nové pracoviská, na 
akademickej pôde privítala domáce aj zahraničné osobnosti a v priestoroch 
univerzity sa konali rôzne aktivity pre študentov, ako aj pre verejnosť. 

10. januára 2013 sa v popoludňajších hodinách uskutočnilo v Aule Slovenskej 
zdravotníckej univerzity v Bratislave novoročné pracovné stretnutie rektora, Dr. h. c. 
prof. PhDr. Danou Farkašovou, CSc., so zamestnancami univerzity za účasti členov 
vedenia SZU, dekanov fakúlt ako aj čestného rektora SZU. 

V priestoroch Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave boli dňa 12. februára 
2013 Dr. h. c. prof. PhDr. Danou Farkašovou, CSc., rektorom univerzity, slávnostne 
odovzdané do prevádzky zrekonštruované priestory Ústavu zdravotníckej etiky 
a bioetiky Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU. 
 
Pri príležitosti 10. výročia založenia Slovenskej zdravotníckej univerzity a 60. výročia 
inštitucionálneho ďalšieho vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov prijal pozvanie 
rektora SZU Dr. h. c. prof. PhDr. Dany Farkašovej, CSc., predseda vlády SR Robert 
Fico, ktorý dňa 18. februára 2013 navštívil SZU. Predseda vlády SR sa na pôde SZU 
stretol so študentmi, ktorým sa prihovoril so svojou prednáškou na tému práv 
vyplývajúcich z Ústavy Slovenskej republiky.  
 
Počas Týždňa slovenských knižníc sa v dňoch 5. – 6. marca 2013 v priestoroch 
študovne Univerzitnej knižnice Slovenskej zdravotníckej univerzity zorganizovala 
Predajná výstava zahraničnej odbornej literatúry a podobne ako aj roky pred tým, 
amnestia knižničných služieb.  
 
Dňa 14. marca 2013 organizovala Klinika pre deti a dorast A. Getlíka LF SZU už po 
dvadsiatytretíkrát tradičné pediatrické podujatie – Getlíkov deň – Celoslovenská 
pracovná konferencia s medzinárodnou účasťou. 
 
V termíne 18. - 23. marca 2013 realizovala SZU mobilitu pedagógov partnerských 
univerzít za účelom výučby prostredníctvom programu ERASMUS. Na LF SZU 
prednášala Angelus Silesius, z poľskej univerzity vo Walbrzych a na FOaZOŠ 
prednášali vyučujúce z  Univerzity Palackého v Olomouci. 
 
Dňa 19. marca 2013 sa v kongresovej sále Ministerstva zdravotníctva konala X. 
Odborná konferencia národných referenčných centier pre surveillance infekčných 
chorôb v SR. Podujatie organizovala Fakulta verejného zdravotníctva (FVZ) 
Slovenskej zdravotníckej univerzity a Slovenská epidemiologická a vakcinologická 
spoločnosť (SEVS) v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR a 
Regionálnym úradov verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici. Záštitu 
nad podujatím prevzali Dr.h.c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc., rektor SZU a prof. 
MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH, hlavný hygienik SR. 
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Kolektív autorov, pracovníkov a spolupracovníkov Slovenskej zdravotníckej 
univerzity v Bratislave, Fakulty verejného zdravotníctva, predstavil verejnosti dňa 2. 
apríla. 2013 novú knihu - monografiu Verejné zdravotníctvo.  
 
Zástupcovia SZU sa zúčastnili 25. apríla 2013 III. ročníka medzinárodnej odbornej 
konferencie a súťaže záchranárskych posádok Lešť 2013 pod názvom Nemocnica a 
pacient - súčasť zdravotníckeho zásahu pri nehodách s hromadným postihnutím 
osôb. SZU postavila dve súťažné posádky. Z celkového počtu 12 študentských 
súťažných posádok sa naša posádka UZS 1 v zložení PhDr. Alena Dudeková a Ján 
Dobiáš umiestnila na 3. mieste a posádka UZS 2 (Karol Daniela a Ervin Kogler) sa 
umiestnila na 9. mieste. 
 
Dňa 25. apríla 2013 sa v Aule SZU uskutočnil pod  záštitou Dr. h. c. prof. PhDr. 
Dany Farkašovej, CSc., rektora univerzity, 2. ročník celouniverzitnej Študentskej 
vedeckej a odbornej konferencie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 
venovanej 60. výročiu inštitucionálneho ďalšieho vzdelávania zdravotníckych 
pracovníkov na Slovensku.  
 
 
Dňa 26. apríla 2013 sa v účelovom zariadení SZU v Modre – Harmónii uskutočnil II. 
ročník futbalového turnaja o Pohár rektora SZU. Turnaj sa konal ako súčasť osláv 
60. výročia inštitucionálneho ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na 
Slovensku. 
 
Zástupcovia Slovenskej zdravotníckej univerzity sa dňa 4. mája 2013 aktívne 
zúčastnili podujatia - Univerzitná regata 2013, ktorá mala za cieľ zviditeľniť vysoké 
školy a vysokoškolákov v hlavnom meste SR. 
 
Prof. MUDr. Jaroslav Kresánek, PhD., prorektor SZU pre praktickú výučbu v 
zdravotníckych zariadeniach dostal od výboru Slovenskej farmaceutickej spoločnosti 
najvyššie ocenenie, ktoré spoločnosť udeľuje – dňa 17. mája 2013 bol zvolený za 
čestného člena SFS.  

V dňoch 22. - 26. mája 2013 sa v Českej republike uskutočnil 17. ročník najväčšej 
medzinárodnej súťaže zdravotníckych záchranárov Ralley Rejvíz. V kategórii 
študentov lekárskych fakúlt Česka a Slovenska sa zúčastnilo 8 posádok vrátane 
posádok SZU - 1 z LF v zložení štvrtáka Jakuba Hamšíka a študentiek 6. ročníka 
Veroniky Discantiny a Bibiany Reinvartovej. Na 3. ročníku v kategórii MUC RR 2013 
obsadili 2. miesto. Posádka študentov FOaZOŠ, 2. ročníka urgentnej zdravotnej 
starostlivosti, Ján Dobiáš, Adam Rajecký a profesionálna záchranárka, asistentka 
katedry PhDr. Alena Dudeková sa v medzinárodnej kategórií Paramedics umiestnili 
na pätnástom mieste v konkurencii dvadsiatichdvoch súťažiacich tímov. 

Dňa 22. mája 2013 sa pod záštitou rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity Dr. 
h. c. prof. PhDr. Dany Farkašovej, CSc. a ako súčasť osláv 60. výročia založenia 
inštitucionálneho ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na Slovensku 
uskutočnil workshop Klinické skúšanie produktov a liekov v Slovenskej republike v 
roku 2013: Správna klinická prax – vzdelávanie, kvalita a bezpečnosť klinického 
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skúšania. Súčasťou podujatia, ktoré sa zároveň konalo ako anotovaná školiaca akcia 
SZU, bolo tiež 15. celoštátne stretnutie etických komisií v SR.  

 
Dňa 23. mája 2013 sa pod záštitou rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity Dr. 
h. c. prof. PhDr. Dany Farkašovej, CSc. uskutočnil v priestoroch bratislavského 
divadla Nová scéna slávnostný večer k  60. výročiu založenia inštitucionálneho 
ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na Slovensku. Podujatia sa 
zúčastnili viacerí vzácni hostia, osobitne manželka prezidenta SR p. Silvia 
Gašparovičová a predseda výboru pre zdravotníctvo NR SR p. Richard Raši. Ako 
prejav hlbokého uznania a za príspevok ku vzdelanosti, formovaniu, rozvíjaniu 
a ochrane akademických slobôd, akademického myslenia a za naplnenie 
zakladateľského poslania inštitucionálneho ďalšieho vzdelávania zdravotníckych 
pracovníkov, ako aj za rozvoj Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, 
rektorka Dr. h. c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc. udelila pamätné medaily 27 
významným osobnostiam SZU: 

prof. MUDr. Ladislav BADALÍK, DrSc. 
PhDr. Irma BUJDÁKOVÁ 
doc. MUDr. Anna EGNEROVÁ, CSc. 
doc. MUDr. Egon GOČÁR, CSc. 
Mgr. Anna HERIANOVÁ, PhD. 
doc. MUDr. Peter HNILICA, CSc. 
doc. MUDr. Rudolf KOTULA, CSc. 
MUDr. Egon KRÁK 
doc. PhDr. Ľudmila KUBICOVÁ, PhD. 
prof. MUDr. Jiří LÁTAL, CSc. 
doc. RNDr. Milan LEHKÝ, CSc. 
prof. MUDr. Ľubomír LISÝ, DrSc. 
doc. MUDr. Milan MÁJEK, CSc. 
Oľga MÍTOVÁ 
MUDr. Eva MITROVÁ, DrSc. 
doc. RNDr. Denisa NIKODÉMOVÁ, CSc. 
PhDr. Vladimíra PALIČOVÁ 
doc. MUDr. Milan PAVLOVIČ, CSc. 
MUDr. Anna PETROVIČOVÁ, CSc. 
prof. MUDr. Igor  RIEČANSKÝ, CSc. 
prof. MUDr. Adriena SAKALOVÁ, DrSc. 
prof. MUDr. Ivan SLUGEŇ, DrSc. 
doc. RNDr. Silvia SZÜCSOVÁ, CSc. 
prof. MUDr. Anton Miroslav ŠAŠINKA, DrSc. 
prof. MUDr. Ján ŠTENCL, CSc. 
prof. MUDr. Tomáš TRNOVEC, DrSc. 
prof. MUDr. Antonín VAVREČKA, CSc. 

 
Dňa 4. júna 2013 sa uskutočnilo v Aule rektorátu Slovenskej zdravotníckej univerzity 
v Bratislave zasadnutie Vedeckej rady SZU, na ktorom Dr. h. c. prof. PhDr. Dana 
Farkašová, CSc., rektor univerzity odovzdala prof. MUDr. Adriene Sakálovej, DrSc. 
čestný titul profesor emeritus , a prezident Slovenskej lekárskej spoločnosti prof. 
MUDr. Peter Krištúfek, odovzdal najvyššie ocenenie SLS Dr. h. c. prof. PhDr. Dane 
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Farkašovej, CSc., rektorovi SZU „Medailu založenia Společnosti lékařsko-slowanskej“ 
ako ocenenie spolupráce medzi SLS a Slovenskou zdravotníckou univerzitou. V 
mene prezídia SLS a v mene svojom odovzdal aj pamätný list čestnému rektorovi 
SZU prof. MUDr. Jánovi Štenclovi, CSc. 
 
V dňoch 4. - 9. júna 2013 sa Slovenská zdravotnícka univerzita podieľala na 
organizácii 10. ročníka medzinárodnej Vedeckej letnej školy (SSS - Scientific 
Summer School) v Poľsku, v oblasti Brochow, Wolka Smolana. Podujatia sa za SZU 
zúčastnili doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc.- člen organizačného výboru SSS; MUDr. 
Ľubica Palkovičová, PhD. – lektor; Ing. Jana Príbojová a Mgr. Mária Bartušová – 
účastníci doktorandi. 
  
Dňa 7. júna 2013 sa uskutočnili XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava 
Čárskeho, DrSc. Kongres s medzinárodnou účasťou otvoril prof. MUDr. Juraj Olejník, 
PhD., prednosta 1. chirurgickej kliniky SZU. 
 
V dňoch 13. – 15. júna 2013 sa v Českej republike uskutočnil 7. ročník 
záchranárskej súťaže určenej študentom záchranárskych odborov. Za SZU FOaZOŠ 
Bratislava súťažila posádka študentov Urgentnej zdravotnej starostlivosti v zložení 
Adam Rajecký, Simona Kubánková a Ján Dobiáš, ktorí sa umiestnili na 4. mieste 
z celkového počtu 19. 
 
V priebehu mesiacov júl a august 2013 Univerzitné centrum elektrónových 
urýchľovačov SZU trikrát navštívili experti z partnerskej inštitúcie – Univerzita 
Tomáša Baťu, Zlín, Česká republika. 
 
V dňoch 29. augusta - 1. septembra 2013 sa na pôde Fakulty telesnej výchovy a 
športu Univerzity Komenského v Bratislave konal 8. Európsky kongres FIEP 
(Fédération Internationale d´Éducation Physique – Medzinárodná federácia telesnej 
výchovy). Za Fakultu verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity sa 
zúčastnili MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH z Katedry preventívnej a klinickej 
medicíny a Mgr. Simona Bernátová, čerstvá absolventka Fakuty verejného 
zdravotníctva a nastávajúca študentka doktorandského štúdia.  
 
Dňa 18. septembra 2013 sa v Aule Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 
uskutočnilo slávnostné zasadnutie Akademickej obce, na ktorom rektor SZU, Dr. h. 
c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc., dekani a prodekani fakúlt, spoločne s 
pedagogickými a vedeckými pracovníkmi univerzity, zamestnancami a študentmi 
SZU otvorili nový akademický rok 2013/2014. 
 
Dňa 19. septembra 2013 sa uskutočnila v Bratislave tlačová konferencia pri 
príležitosti Svetového dňa srdca. Organizátormi podujatia, nad ktorým prevzala 
záštitu manželka prezidenta Slovenskej republiky pani Silvia Gašparovičová, boli 
spolu so Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave aj Slovenská liga „Srdce 
srdcu“, Svetová federácia srdca a ďalšie organizácie. Médiám a hosťom stretnutia 
sa za SZU prihovoril prof. MUDr. Ján Slezák, DrSc., prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc., 
prof. MUDr. Róbert Hatala, CSc. 
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Spolok medikov SZU v spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou 
zorganizoval dňa 22. septembra 2013 v OC Galleria Eurovea druhé pokračovanie 
podujatia „5 minút pre zdravie.“ Do projektu sa zapojilo 50 študentov, ktorí na 16 
stanovištiach vysvetľovali návštevníkom obchodného centra základné informácie od 
prvej pomoci až po zdravú stravu a podporili ich aj praktickými ukážkami. 
 
V dňoch 4. - 6. októbra 2013 sa v rekreačnej oblasti Renčišov- Búče neďaleko 
Prešova uskutočnil 2.ročník Memoriálu MUDr. Jána Kovalčíka, MPH. SZU 
reprezentovali študenti tretieho ročníka urgentnej zdravotnej starostlivosti, Laura 
Forgáčová a Erika Hujíková obsadili 2. miesto, Dominik Hlinica a Marek Hraško 
obsadili 3. miesto. 
 
Študenti 1. – 3. ročníka odboru urgentná zdravotná starostlivosť sa dňa 25. októbra 
2013 zúčastnili medzinárodného taktického cvičenia záchranných zložiek Slovenska 
a Rakúska v mestskej časti Devín pri sútoku riek Morava a Dunaj, kde slovenskí a 
rakúski záchranári simulovali zrážku dvoch lodí, s požiarom a následnou evakuáciou 
zranených. 
 
V dňoch 24. - 26. októbra 2013 sa uskutočnil 11. ročník pretekov posádok RZP 
s medzinárodnou účasťou RESCUE LESNICA 2013 v Slovenskom Raji – Dedinky. 
Zástupcovia SZU - RED CROSS RESCUE TEAM v zložení Jakub Hamšík, Viktor 
Vidiščák a Michal Vitaloš sa umiestnili na 3. mieste a JUNIOR Team - PhDr. Alena 
Dudeková, Ján Dobiáš a Simona Kubánková na 4. mieste.  
 
V dňoch 29. – 31. októbra 2013 sa uskutočnilo taktické cvičenie „Letisko 2013 IZS“. 
Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave zastupovali študenti 3. ročníka 
urgentnej zdravotnej starostlivosti spolu s pedagógmi PhDr. Alenou Dudekovou a 
MUDr. Táňou Bulíkovou, PhD. Cieľom cvičenia, ktorému predchádzala dvojdňová 
teoretická a praktická časť, bolo precvičiť získané vedomosti študentov – 
záchranárov pri leteckej nehode. 
 
V termíne 8. - 10. novembra 2013 sa študenti Fakulty zdravotníctva Slovenskej 
zdravotníckej univerzity so sídlom v Banskej Bystrici zúčastnili študentskej 
záchranárskej súťaže s názvom „Až na dno“ v Skryjích v Českej republike.  
 
Dňa 12. novembra 2013 prevzala z rúk Jej Magnificencie Dr.h.c. prof. PhDr. Dany 
Farkašovej, CSc., Jej Spektabilita, doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD., MPH dekanskú 
reťaz a kompetencie do nastávajúceho funkčného obdobia rokov 2013 – 2017. 
 
Dňa 12. novembra 2013 sa uskutočnila v priestoroch SZU pri príležitosti 
Medzinárodného dňa študentstva v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR 
dobročinná akcia darovania krvi, ktorej sa zúčastnilo 37 študentov a zamestnancov 
SZU. 
 
Pri príležitosti osláv 60. výročia založenia inštitucionálneho ďalšieho vzdelávania 
zdravotníckych pracovníkov na Slovensku sa konala 13. novembra 2013 v aule 
Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave vedecká konferencia na tému: 
Výsledky vedecko-výskumnej činnosti Slovenskej zdravotníckej univerzity 
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v Bratislave, ktorá bola zaradená aj medzi sprievodné podujatia Týždňa vedy 
a techniky na Slovensku v roku 2013. 
 
Medzinárodný deň študentstva si Slovenská zdravotnícka univerzita 15. novembra 
2013 pripomenula slávnostným odovzdaním Akademickej pochvaly rektora SZU 
16 študentom a ďakovných listov 3 pedagógom. Jej Magnificencia, Dr. h. c. prof. 
PhDr. Dana Farkašová, CSc., za prítomnosti vedenia univerzity a fakúlt udelila 
ocenenia na základe návrhov dekanov jednotlivých fakúlt univerzity. 
 
Dňa 16. novembra 2013 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo podujatie Deň diabetu, na 
ktorom Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity so sídlom 
v Banskej Bystrici participuje už niekoľko rokov. Študenti dennej formy štúdia 
študijného odboru ošetrovateľstvo na vybraných stanovištiach realizovali odbery krvi 
návštevníkom podujatia za účelom stanovenia hodnôt glykémie, merali fyziologické 
funkcie – krvný tlak a pulz a zároveň realizovali zdravotno-výchovnú činnosť 
zameranú na problematiku diabetu a jeho prevencie. 
 
Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, Dr. h. c. prof. PhDr. Dana 
Farkašová, CSc., prijala dňa 19. novembra 2013 aktívnych členov Spolku medikov 
SZU a ocenila ich podiel na rozvoji kultúrneho, športového a vedeckého života 
a šírenia dobrého mena Slovenskej zdravotníckej univerzity doma i v zahraničí. 
 
Dňa 21. novembra 2013 sa v Klube spisovateľov na Laurinskej ulici v Bratislave 
uskutočnil za účasti vedenia SZU krst novej vysokoškolskej učebnice „Znevýhodnené 
skupiny vo verejnom zdravotníctve“. Autormi sú doc. MUDr. Štefánia Moricová, 
PhD., mim. prof., doc. MUDr. Ivan Bartošovič, PhD., mim. prof. a prof. MUDr. 
Ladislav Hegyi, DrSc. 
 
Dňa 25. novembra 2013 navštívili Slovenskú zdravotnícku univerzitu predstavitelia 
Ortopedickej nemocnice, Viedeň, Speising. Návšteva bola zameraná na podporu 
stáží pre študentov Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU. 
 
Dňa 28. novembra 2013 prevzal z rúk Dušana Čaploviča, ministra školstva, vedy, 
výskumu a športu SR Dr. h. c. prof. MUDr. Ján Slezák, DrSc., prorektor pre 
zahraničné vzťahy Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave ocenenie „Veľká 
medaila Samuela Mikovíniho“ za celoživotné dielo a mimoriadny vedecký prínos 
v oblasti experimentálnej kardiológie ako i za popularizáciu zdravotníckej vedy. 
 
Dňa 28. novembra 2013 sa konala Beánia SZU v Propaganda Klube na internáte 
Mladá Garda. V rámci podujatia všetci prváci absolvovali slávnostný krst, ktorým sa 
stali novými členmi študentského stavu na Slovenskej zdravotníckej univerzite.  
 
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave umožnila usporiadať v dňoch 25. 
novembra – 6. decembra 2013 vo svojich priestoroch vianočnú akciu s názvom 
„Vianočné trhy Lepší svet“. Študenti a zamestnanci SZU mohli kúpou výrobkov ľudí 
s  mentálnym postihnutím pomôcť pracovno-socializačnému centru Lepší svet, ktoré 
sa týmto spôsobom snaží získať finančné prostriedky pre podporu klientov centra. 
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Dňa 5. decembra 2013 sa uskutočnil na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity v 
Bratislave Deň otvorených dverí. Počas akcie boli 180 študentom, ich rodičom 
a pedagógom prezentované praktické ukážky činností študentov jednotlivých 
študijných odborov s pracovníkmi fakúlt SZU.  
Na Fakulte zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici sa Deň otvorených dverí 
pre záujemcov o štúdium uskutočnil dňa 10. decembra 2013. 
  
Dňa 10. decembra 2013 navštívili Univerzitné centrum elektrónových urýchľovačov 
SZU odborníci z MAAE (Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu)  s cieľom 
uzavrieť dohodu o spolupráci. Za MAAE sa stretnutia zúčastnili Meera Venkatesh, 
riaditeľka oddelenia pre nukleárne vedy a aplikácie a 2 experti Rethy Chhem a Sunil 
Sabharwal; za SZU Dr. h. c. prof. MUDr. Ján Slezák, DrSc., Ing. Marko Fülöp, CSc., 
doc. Ing. Andrea Šagátová,PhD., doc. RNDr. Denisa Nikodémova, PhD., RNDr. 
Helena Cabáneková, PhD. 
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4. INFORMÁCIE O POSKYTOVANOM VYSOKOŠKOLSKOM 

VZDELÁVANÍ 
 

Výchovno-vzdelávacia činnosť na Slovenskej zdravotníckej univerzite v 
Bratislave v roku 2013 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 2013 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 prepojením poznatkov vedeckého výskumu na 
zdravotnícku prax.  
 
Údaje o študijných programoch (tabuľky č. 14 a 15 prílohy) 
  
 K 1. septembru 2013 sa podieľali jednotlivé fakulty Slovenskej zdravotníckej 
univerzity na výučbe nasledovne: 
 
 Lekárska fakulta realizovala výučbu 2 študijných programov - všeobecné 
lekárstvo a zubné lekárstvo – len v dennej forme prezenčnou metódou štúdia 
v spojenom prvom a druhom stupni. 

V treťom stupni štúdia fakulta realizovala 2 študijné programy - vnútorné 
choroby a chirurgia v dennej i externej forme prezenčnou formou štúdia. 

V anglickom jazyku realizovala výučbu 1 študijného programu  - všeobecné 
lekárstvo - len v dennej forme prezenčnou metódou 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 
prezenčnou metódou štúdia v prvom stupni vysokoškolského štúdia. 

Zároveň realizovala výučbu 5 študijných programov – fyzioterapia, 
rádiologická technika, urgentná zdravotná starostlivosť, sociálna práca, fyziologická 
a klinická výživa – externou formou prezenčnou metódou štúdia v prvom stupni 
vysokoškolského štúdia. V študijnom programe sociálna práca v septembri 2013 
nebol otvorený 1. ročník štúdia pre nedostatočný záujem o štúdium. V danom 
študijnom programe už druhý akademický rok nie je dostatočný záujem o štúdium. 

V druhom stupni vysokoškolského štúdia fakulta realizovala výučbu 2 
študijných programov – ošetrovateľstvo a fyzioterapia – externou formou 
prezenčnou metódou štúdia. 

V treťom stupni vysokoškolského štúdia fakulta realizovala výučbu 1 
študijného programu – ošetrovateľstvo – v dennej i externej forme prezenčnou 
metódou štúdia. 
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Fakulta verejného zdravotníctva realizovala výučbu jedného študijného 
programu – verejné zdravotníctvo – dennou i externou formou prezenčnou metódou 
štúdia v prvom stupni vysokoškolského štúdia. 

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

V treťom stupni vysokoškolského štúdia fakulta realizovala výučbu 1 
študijného programu - verejné zdravotníctvo - v dennej i externej forme prezenčnou 
metódou štúdia. 

 
Fakulta zdravotníctva realizovala výučbu 4 študijných programov – 

ošetrovateľstvo, fyzioterapia, urgentná zdravotná starostlivosť, laboratórne 
vyšetrovacie metódy v zdravotníctve – dennou formou prezenčnou metódou štúdia 
v prvom stupni vysokoškolského štúdia.  

Zároveň realizovala výučbu 2 študijných programov – fyzioterapia, urgentná 
zdravotná starostlivosť – externou formou prezenčnou metódou štúdia v prvom 
stupni vysokoškolského štúdia. V študijnom programe laboratórne vyšetrovacie 
metódy v zdravotníctve v externej forme štúdia a v študijnom programe fyzioterapia 
v externej forme štúdia v septembri 2013 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 prezenčnou  
metódou štúdia. 

V roku 2013 bol fakulte pozastavený študijný program ošetrovateľstvo 
dennou prezenčnou formou štúdia v prvom stupni vysokoškolského štúdia.  
 
 
Údaje o študentoch a ich štruktúre (tabuľky č.1 a č.1a  prílohy)  
  

V roku 2013, k 31. 10. 2013, bolo na univerzite zapísaných 2 227 študentov 
v dennej i externej forme štúdia v 1., 2. a 3. stupni.  

V dennej forme štúdia bolo zapísaných v prvom, druhom a treťom stupni 
štúdia 1067 študentov, z toho 48 študentov inej štátnej príslušnosti, čo predstavuje 
4,71 %. V externej forme štúdia bolo zapísaných v prvom, druhom a treťom stupni 
štúdia 1160 študentov, z toho 255 študentov inej štátnej príslušnosti, čo 
predstavuje 21,98 %. 

 
Na Lekárskej fakulte bolo celkovo zapísaných 384 študentov, z toho 47 

študentov inej štátnej príslušnosti, čo predstavuje 12,23 %. 
V dennej forme štúdia, v spojenom štúdiu prvého a druhého stupňa bolo 

zapísaných 288 študentov, z toho 46 študentov inej štátnej príslušnosti, čo 
predstavuje 15,97 %. V dennej forme štúdia, v treťom stupni štúdia bolo 
zapísaných 26 študentov, z toho žiaden študent nie je inej štátnej príslušnosti.   

V externej forme štúdia v treťom stupni štúdia bolo zapísaných 70 študentov 
z toho bol zapísaný 1 študent inej štátnej príslušnosti, čo predstavuje 1,42 %. 

 
Na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií bolo celkovo 

zapísaných 1 019 študentov, z toho 205 študentov inej štátnej príslušnosti, čo 
predstavuje 20,11 %. 
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V dennej forme štúdia, v prvom stupni bolo zapísaných celkovo 352 
študentov, z toho 1 študent inej štátnej príslušnosti, čo predstavuje 0,28 %. 
V dennej forme štúdia v druhom stupni fakulta štúdium nerealizuje. V dennej forme 
štúdia v treťom stupni štúdia bolo zapísaných 6 študentov, žiadny študent nebol inej 
štátnej príslušnosti. 

V externej forme štúdia bolo zapísaných celkovo 667 študentov, z toho 204 
študentov inej štátnej príslušnosti, čo predstavuje 30,58 %.  

V externej forme štúdia, v prvom stupni bolo zapísaných 285 študentov, 
z toho 109 študentov inej štátnej príslušnosti, čo predstavuje 38,24 %. Záujem 
o študijný program fyzioterapia je skutočne veľký aj za našimi hranicami.  
V externej forme štúdia v druhom stupni štúdia bolo zapísaných 357 študentov, 
z toho 94 študentov inej štátnej príslušnosti, čo predstavuje 26,33 %. V externej 
forme štúdia v treťom stupni štúdia bolo zapísaných 25 študentov, z toho 1 študent 
inej štátnej príslušnosti, čo predstavuje 4,00 %.  

 
Na Fakulte verejného zdravotníctva bolo celkovo zapísaných 230 študentov, 

z toho 2 študenti inej štátnej príslušnosti, čo predstavuje 0,86 %. 
 V dennej forme štúdia, v prvom stupni, bolo zapísaných celkovo 75 

študentov, žiaden študent inej štátnej príslušnosti. V dennej forme štúdia v druhom 
stupni bolo zapísaných celkovo 46 študentov, žiaden študent inej štátnej 
príslušnosti. V dennej forme štúdia v treťom stupni štúdia bolo zapísaných 8 
študentov, 1 študent inej štátnej príslušnosti, čo predstavuje 12,5 %. 

V externej forme štúdia bolo zapísaných celkovo 100 študentov, z toho 1 
študent inej štátnej príslušnosti, čo predstavuje 1,00 %.  

V externej forme štúdia, v prvom stupni bolo zapísaných 35 študentov, z toho 
žiaden študent inej štátnej príslušnosti. V externej forme štúdia v druhom stupni 
štúdia bolo zapísaných 18 študentov, z toho 1 študent inej štátnej príslušnosti, čo 
predstavuje 5,55 %. V externej forme štúdia v treťom stupni štúdia bolo zapísaných 
47 študentov, z toho žiaden študent inej štátnej príslušnosti.  

 
Na Fakulte zdravotníctva bolo celkovo zapísaných 594 študentov, z toho 49 

študentov inej štátnej príslušnosti, čo predstavuje 8,24 %. 
V dennej forme štúdia, v prvom stupni bolo zapísaných celkovo 271 

študentov, z toho žiaden študent inej štátnej príslušnosti. V dennej forme štúdia 
v druhom stupni fakulta štúdium nerealizuje. V dennej forme štúdia v treťom stupni 
štúdia fakulta štúdium nerealizuje. 

V externej forme štúdia bolo zapísaných celkovo 323 študentov, z toho 49 
študentov inej štátnej príslušnosti, čo predstavuje 15,17 %.  

V externej forme štúdia, v prvom stupni bolo zapísaných 78 študentov, z toho 
3 študenti inej štátnej príslušnosti, čo predstavuje 3,84 %. V externej forme štúdia 
v druhom stupni štúdia bolo zapísaných 245 študentov, z toho 46 študentov inej 
štátnej príslušnosti, čo predstavuje 18,77 %. V externej forme štúdia v treťom 
stupni štúdia fakulta štúdium nerealizuje.  

 
Pri prehľade počtu študentov za posledných 6 akademických rokov musíme 

konštatovať, že najvyšší počet študentov bol v akademických rokoch 2008/2009. 
Po  týchto rokoch začal neustále klesať počet študentov v externej forme štúdia. 
Bolo to spôsobené stále nižším záujmom o dovtedy najpočetnejšie zastúpený 
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študijný program – ošetrovateľstvo v prvom stupni štúdia. Záujem však klesá 
na FOZOŠ a na FZ aj v druhom stupni štúdia v programe ošetrovateľstvo. 

Predpokladáme, že aj v ďalšom období bude počet uchádzačov 
o vysokoškolské štúdium 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. Klesá záujem aj o študijný program 
fyzioterapia na Fakulte zdravotníctva, ako aj o študijný program laboratórne 
vyšetrovacie metódy v zdravotníctve - pre nezáujem uchádzačov fakulta neotvorila 
už tretí rok za sebou študijný program laboratórne vyšetrovacie metódy v externej 
forme štúdia. 

V dennej forme štúdia však počet študentov stále stúpa. K 31. 10. 2013 bolo 
zapísaných viac študentov do dennej formy štúdia ako študentov do externej formy 
štúdia. 

Údaje o nízkych počtoch študentov by nás mali viesť k tomu, aby sme 
v ďalšom období triezvo posúdili, v akom počte študentov je výhodné v septembri 
začať s výučbou takéhoto nízko početného bakalárskeho študijného programu 
(sociálna práca, fyziologická a klinická výživa, verejné zdravotníctvo, laboratórne 
vyšetrovacie metódy v zdravotníctve – externá forma 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. 
 
 
Údaje o záujme o štúdium a  výsledkoch prijímacieho konania (tabuľky 3a, 3b, 
3c prílohy).  
 

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 takom 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. Podmienky sú zverejňované najneskôr do 20. 
septembra v akademickom roku, ktorý predchádza akademickému roku, v ktorom sa 
štúdium má začať. Informácie pre uchádzačov sú uverejnené na výveske SZU 
a webovom sídle univerzity. Termíny podávania prihlášok na štúdium a termíny 
prijímacích skúšok stanovuje fakulta: 

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

- každý uchádzač priloží k prihláške kópiu úradne osvedčeného maturitného 
vysvedčenia, 
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- všetci uchádzači priložia k prihláške stručný životopis, 
- uchádzači, ktorí maturujú v aktuálnom akademickom roku, predložia úradne 

osvedčenú kópiu maturitného vysvedčenia v deň konania prijímacej skúšky, 
- každý uchádzač priloží potvrdenie lekára o svojom zdravotnom stave. 

Výsledky sú zverejnené na výveske fakulty a webovom sídle univerzity.  
V roku 2013 sa prihlásilo na vysokoškolské štúdium (prvý a druhý stupeň 

štúdia a spojený prvý a druhý stupeň štúdia) na Slovenskú zdravotnícku univerzitu 
1 960 uchádzačov, z toho na dennú formu štúdia 1 336 uchádzačov, čo predstavuje 
69,16 %. Na externú formu 624 uchádzačov, čo predstavuje 31,83 %. 

Na lekárske vedy sa prihlásilo 444 uchádzačov, čo predstavuje z celkového 
počtu prihlásených 1 960 uchádzačov 22,65 %, na zubné lekárstvo  sa prihlásilo 175 
uchádzačov, čo prestavuje z celkového počtu prihlásených 8,92%, na nelekárske 
zdravotnícke vedy sa prihlásilo 1 335 uchádzačov, čo predstavuje z celkového počtu 
prihlásených 68,11 % a na spoločenské a behaviorálne vedy sa prihlásilo 6 
uchádzačov, čo predstavuje z celkového počtu prihlásených 0,30 %.  

Na dennú formu 1. stupňa štúdia, spojeného 1. a 2. stupňa štúdia  a 2. 
stupňa štúdia sa prihlásilo celkovo 1336 uchádzačov, z toho 444 na lekárske vedy, 
čo je 33,23 %, na zubné lekárstvo 175 uchádzačov, čo je 13,09 %  a 717 
uchádzačov na nelekárske zdravotnícke vedy, čo je 53,66 %.  

Na externú formu 1. stupňa štúdia, spojeného 1. a 2. stupňa štúdia a 2. 
stupňa štúdia sa prihlásilo celkovo 624 uchádzačov, na nelekárske zdravotnícke 
vedy 618 uchádzačov, čo je 99,03 % a na spoločenské a behaviorálne vedy 6 
uchádzačov, čo je 0,96 %. 

Na dennú formu 1. stupňa štúdia a spojeného 1 a 2. stupňa štúdia sa 
prihlásilo 1303 uchádzačov, z toho na lekárske vedy 444 uchádzačov, čo je 34,07 % 
na zubné lekárstvo 175 uchádzačov, čo je 13,43 % na nelekárske zdravotnícke vedy 
684 uchádzačov, čo je 52,49 % a na spoločenské behaviorálne vedy 0 uchádzačov.   

Na dennú formu 2. stupňa štúdia sa prihlásilo 33 uchádzačov, z toho na 
nelekárske zdravotnícke vedy 33 uchádzačov, čo je 100 %.  

Na externú formu 2. stupňa štúdia sa prihlásilo 458 uchádzačov, z toho na 
nelekárske zdravotnícke vedy 458 uchádzačov, čo je 100,00 %. 

 
Na Lekársku fakultu sa celkovo prihlásilo 619 uchádzačov, zúčastnilo sa 

celkovo 547 uchádzačov a  prijatých bolo celkovo 78 uchádzačov, čo predstavuje 
12,60 % prijatých uchádzačov z prihlásených uchádzačov. Zapísaných bolo celkovo 
55 uchádzačov, čo predstavuje 70,51 % zapísaných uchádzačov z prijatých 
uchádzačov.  

Na študijný program všeobecné lekárstvo bolo prihlásených 444 uchádzačov, 
prijatých bolo 56 uchádzačov, čo predstavuje 12,61 % prijatých uchádzačov z 
prihlásených. Na štúdium v akademickom roku 2013/2014 sa zapísalo 35 
uchádzačov, čo predstavuje 62,5 % zapísaných uchádzačov z prijatých uchádzačov. 

Na študijný program zubné lekárstvo sa prihlásilo 175 uchádzačov, prijatých 
bolo 22 uchádzačov, čo predstavuje 12,57 % prijatých uchádzačov z prihlásených. 
Na štúdium v akademickom roku 2013/2014 sa zapísalo 20 uchádzačov, čo 
predstavuje 90,90 % zapísaných uchádzačov z prijatých uchádzačov. 
 

Celkovo sa na Fakultu ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií 
prihlásilo 732 uchádzačov a prijatých bolo celkovo 539 uchádzačov, čo predstavuje 
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73,63 % prijatých uchádzačov z prihlásených uchádzačov. Zapísaných bolo celkovo 
439 uchádzačov, čo predstavuje 81,44 % zapísaných uchádzačov z prijatých 
uchádzačov.  

Na prvý stupeň štúdia v dennej i externej forme štúdia sa prihlásilo 465 
uchádzačov, prijatých bolo 276, čo predstavuje 59,35 % prijatých uchádzačov z 
prihlásených. Na štúdium sa zapísalo 225 uchádzačov, čo predstavuje 81,52 % 
zapísaných uchádzačov z prijatých uchádzačov.  

Na druhý stupeň štúdia v externej forme štúdia sa prihlásilo 267 uchádzačov, 
prijatých bolo 263, čo predstavuje 98,50 % prijatých uchádzačov z prihlásených. Na 
štúdium sa zapísalo 214 uchádzačov, čo predstavuje 81,36 % zapísaných 
uchádzačov z prijatých uchádzačov.  

 
Celkovo sa na Fakultu verejného zdravotníctva prihlásilo celkovo 140 

uchádzačov a prijatých bolo celkovo 97 uchádzačov, čo predstavuje 69,28 % 
prijatých uchádzačov z prihlásených uchádzačov. Zapísaných bolo celkovo 67 
uchádzačov, čo predstavuje 69,07 % zapísaných uchádzačov z prijatých 
uchádzačov.  

Na prvý stupeň štúdia v dennej i externej forme štúdia sa prihlásilo 86 
uchádzačov, prijatých bolo 52, čo predstavuje 60,46 % prijatých uchádzačov z 
prihlásených. Na štúdium sa zapísalo 37 uchádzačov, čo predstavuje  71,15 % 
zapísaných uchádzačov z prijatých uchádzačov.  

Na druhý stupeň štúdia v dennej i externej forme štúdia sa prihlásilo 54 
uchádzačov, prijatých bolo 45, čo predstavuje 83,33 % prijatých uchádzačov z 
prihlásených. Na štúdium sa zapísalo 30 uchádzačov, čo predstavuje 66,66 % 
zapísaných uchádzačov z prijatých uchádzačov.  
 

Na Fakultu zdravotníctva sa prihlásilo celkovo 469 uchádzačov, prijatých bolo 
celkovo 321 uchádzačov, čo predstavuje 68,44 % prijatých uchádzačov z 
prihlásených. Na štúdium sa zapísalo celkov 275 uchádzačov, čo predstavuje 85,66 
% zapísaných uchádzačov z prijatých uchádzačov. 

Na prvý stupeň v dennej i externej forme štúdia sa prihlásilo 299 uchádzačov, 
prijatých bolo 151,  čo predstavuje 50,50 % prijatých uchádzačov z prihlásených. 
Na štúdium sa zapísalo 131 uchádzačov, čo predstavuje 86,75 % zapísaných 
uchádzačov z prijatých uchádzačov.   

Na druhý stupeň štúdia v externej forme štúdia sa prihlásilo 170 uchádzačov, 
prijatých bolo 170,  čo predstavuje 100,00 % prijatých uchádzačov z prihlásených. 
Na štúdium sa zapísalo 144 uchádzačov, čo predstavuje 84,70 % zapísaných 
uchádzačov z prijatých uchádzačov.  

 
 

Údaje o absolventoch (tabuľky č. 2 a 5 prílohy) 
  

V akademickom roku 2012/2013 ukončilo štúdium na univerzite celkovo 
v prvom stupni štúdia, v druhom stupni štúdia, v treťom stupni štúdia, v spojenom 
prvom a druhom stupni štúdia v dennej i externej forme štúdia 863 študentov. 
Z toho 115 študentov inej štátnej príslušnosti, čo predstavuje 13,32 %. 
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Na Lekárskej fakulte ukončilo štúdium celkovo v spojenom prvom a druhom 
stupni štúdia a v treťom stupni štúdia 40 študentov. Z toho 1 študent inej štátnej 
príslušnosti, čo predstavuje 2,50 % z celkového počtu skončených študentov. 

V dennej forme štúdia ukončilo štúdium v spojenom prvom a druhom stupni 
štúdia a v treťom stupni 32 študentov. Z toho žiaden študent inej štátnej 
príslušnosti. V externej forme štúdia v treťom stupni štúdia ukončilo štúdium 7 
študentov, z toho 1 študent inej štátnej príslušnosti, čo predstavuje 14,28 % 
z celkového počtu skončených študentov. V spojenom prvom a druhom stupni 
štúdia sa externá forma štúdia nerealizuje. 

 
Na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií ukončilo 

štúdium celkovo v prvom stupni štúdia, v druhom stupni štúdia a v treťom stupni 
štúdia v dennej i externej forme štúdia 462 študentov, z toho 68 cudzincov, čo 
predstavuje 14,71 % študentov inej štátnej príslušnosti z celkového počtu 
skončených študentov. 

V dennej forme štúdia v prvom stupni štúdia a v treťom stupni štúdia 
ukončilo štúdium 106 študentov, z toho 1 študent inej štátnej príslušnosti, čo 
predstavuje 0,94 % študentov inej štátnej príslušnosti z celkového počtu 
skončených študentov. V druhom stupni štúdia sa denná forma štúdia nerealizuje. 

V externej forme štúdia v prvom stupni štúdia, v druhom stupni štúdia 
a v treťom stupni štúdia ukončilo štúdium 356 študentov. Z toho 67 študentov inej 
štátnej príslušnosti, čo predstavuje 18,82 % z celkového počtu skončených 
študentov.  
 

Na Fakulte verejného zdravotníctva ukončilo štúdium celkovo v prvom stupni 
štúdia, v druhom stupni štúdia a v treťom stupni štúdia v dennej i externej forme 
štúdia 89 študentov, z toho 3 študenti inej štátnej príslušnosti, čo predstavuje 
3,37 % študentov inej štátnej príslušnosti z celkového počtu skončených študentov. 

V dennej forme štúdia v prvom stupni štúdia, v druhom stupni štúdia 
a v treťom stupni štúdia ukončilo štúdium 56 študentov, z toho 2 študenti inej 
štátnej príslušnosti, čo predstavuje 3,57 % študentov inej štátnej príslušnosti 
z celkového počtu skončených študentov.  

V externej forme štúdia v prvom stupni štúdia, v druhom stupni štúdia 
a v treťom stupni štúdia ukončilo štúdium 33 študentov, z toho 1 študent inej 
štátnej príslušnosti, čo predstavuje 3,03 % študentov inej štátnej príslušnosti 
z celkového počtu skončených študentov.  
 

Na Fakulte zdravotníctva ukončilo štúdium celkovo v prvom stupni štúdia, 
v druhom stupni štúdia v dennej i externej forme štúdia 272 študentov, z toho 43 
študentov inej štátnej príslušnosti, čo predstavuje 15,80 % študentov inej štátnej 
príslušnosti z celkového počtu skončených študentov. Štúdium v treťom stupni 
štúdia fakulta nerealizuje v dennej ani externej forme štúdia. 

V dennej forme štúdia v prvom stupni štúdia a v druhom stupni štúdia 
ukončilo štúdium 72 študentov, z toho žiaden študent inej štátnej príslušnosti.  
V druhom stupni štúdia sa denná forma štúdia nerealizuje. 

V externej forme štúdia v prvom stupni štúdia a v druhom stupni štúdia 
ukončilo štúdium 200 študentov. Z toho 43 študentov inej štátnej príslušnosti, čo 
predstavuje 21,50 % z celkového počtu skončených študentov.  
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Univerzita za obdobie svojej existencie vydala vysokoškolské diplomy 7 219 
študentom v prvom stupni štúdia v druhom stupni štúdia a v spojenom prvom 
a druhom stupni štúdia, z toho 4 728 na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych 
odborných štúdií, 1 732 absolventom na Fakulte zdravotníctva, 696 absolventom na 
Fakulte verejného zdravotníctva a 63 absolventom na Lekárskej fakulte. 

Najvyšší počet absolventov bol v akademickom roku 2008/2009 a  to 1 291. 
Za posledné dva roky klesá počet absolventov, najmä na Fakulte ošetrovateľstva 
a zdravotníckych odborných štúdií. Uvedené je spôsobené poklesom študentov 
v študijnom programe ošetrovateľstvo, nakoľko 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. 
 

Vedenie SZU sa pravidelne zaoberá vývojom počtu študentov. Univerzita 
začínala s vysokoškolským štúdiom v roku 2003/2004 s počtom študentov 572, 
z toho 126 študentov študovalo v dennej forme štúdia. Nad 3 000 študentov sme 
mali v akademických rokoch 2007/2008 a 2008/2009. Z toho však takmer 2 500 
bolo študentov externej formy štúdia. V roku 2013 máme však zapísaných viac 
študentov do dennej formy štúdia ako do externej formy štúdia. 

Pokles študentov v externej forme štúdia je spôsobený najmä rozhodnutím 
EÚ, ktorá nepovoľuje štúdium regulovaných povolaní (ošetrovateľstvo a pôrodná 
asistencia) v externej forme bakalárskeho štúdia. Fakulty sa musia do budúcna 
zamyslieť nad možnosťou akreditovať nové študijné programy, ktoré by boli 
atraktívne a o ktoré by bol záujem. 
 
Údaje o akademickej mobilite študentov (tabuľka č. 6 prílohy) 
 
 V akademickom roku 2012/2013 SZU vyslala šesť študentov na mobilitné 
pobyty za účelom štúdia.  
 V rámci programu Freemover sa študijného pobytu zúčastnila študentka 
prvého stupňa FOaZOŠ, Halina Lesiková v období od septembra 2012 do januára 
2013 na univerzite FH Campus Wien, vo Viedni, v Rakúsku. 
 V rámci programu ERASMUS sa študijného pobytu zúčastnili štyri študentky 
prvého stupňa FOaZOŠ, Ivana Prášilová, Michaela Miglierini, Monika Kačengová 
a Žofia Schmidtová v období od februára 2013 do júna 2013 na Univerzite 
Palackého v Olomouci, v Českej republike. 
 V rámci programu ERASMUS sa študijného pobytu zúčastnil študent prvého 
stupňa FZvBB, Martin Kotora v období od februára 2013 do júna 2013 na 
Západočeskej univerzite v Plzni, v Českej republike. 
 V kalendárnom roku 2013 celkovo vycestovalo v rámci programu ERASMUS 
10 študentov. 
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5. INFORMÁCIE O POSKYTOVANÍ ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA 
 
 
 

5.1 Lekárska fakulta 
 

Zoznam akreditovaných študijných programov 
špecializačného štúdia k 1. 9. 2013 (tabuľka č. 19) 

 
 Zdravotnícke povolanie lekár 

akupunktúra 
algeziológia 
anestéziológia a intenzívna medicína 
angiológia  
cievna chirurgia 
dermatovenerológia 
detská chirurgia 
diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 
endokrinológia 
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 
gastroenterológia 
gastroenterologická chirurgia 
geriatria 
gynekológia a pôrodníctvo 
hematológia a transfúziológia 
hepatológia 
hrudníková chirurgia 
chirurgia 
infektológia 
kardiochirurgia 
kardiológia 
klinická biochémia 
klinická farmakológia 
klinická imunológia a alergológia 
klinická mikrobiológia 
laboratórna medicína 
laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfuziológii 
lekárska genetika 
nefrológia 
neonatológia 
neurológia 
nukleárna medicína 
oftalmológia 
onkológia v urológii 
otorinolaryngológia 
paliatívna medicína 
patologická anatómia 
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pediatria 
pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 
pediatrická hematológia a onkológia 
pediatrická intenzívna medicína 
pediatrická nefrológia 
pediatrická pneumológia a ftizeológia 
pediatrická urológia 
pneumológia a ftizeológia 
posudkové lekárstvo 
pracovné lekárstvo 
psychiatria 
radiačná onkológia 
rádiológia 
reumatológia 
revízne lekárstvo 
služby zdravia pri práci 
sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva 
súdne lekárstvo 
telovýchovné lekárstvo 
urgentná medicína 
urológia 
úrazová chirurgia 
vnútorné lekárstvo 
všeobecné lekárstvo 

 
 Zdravotnícke povolanie zubný lekár 

čeľustná ortopédia 
 

 Zdravotnícke povolanie farmaceut 
farmaceutická technológia 
klinická farmácia 
lekárenstvo 
sociálna farmácia a organizácia zdravotníctva 
 

 Zdravotnícke povolanie laboratórny diagnostik 
laboratórna medicína 
laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii 
laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii 
laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike 
laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a alergológii 
laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii 
 

 Zdravotnícke povolanie liečebný pedagóg 
liečebná pedagogika 
 

 Zdravotnícke povolanie logopéd 
klinická logopédia 
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 Zdravotnícke povolanie psychológ 
klinická psychológia 
poradenská psychológia 
pracovná a organizačná psychológia 
 

 Zdravotnícke povolanie fyzik 
klinická fyzika 
 

 Zdravotnícke povolanie zdravotnícky laborant s vysokoškol. vzdelaním II. stupňa 
laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii 
 

 Zdravotnícke povolanie lekár, zubný lekár, farmaceut, laboratórny 
diagnostik, logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, verejný zdravotník, 
fyzik, sestra, fyzioterapeut, zdravotnícky laborant 
zdravotnícky manažment a financovanie 
 
 

Zoznam akreditovaných študijných programov  
certifikačnej prípravy k 1. 9. 2013 (tabuľka č. 19a) 

 
 Zdravotnícke povolanie lekár 

abdominálna ultrasonografia u dospelých 
diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia 
diagnostická a intervenčná kolonoskopia 
dorastové lekárstvo 
echokardiografia 
endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia 
farmakoekonomika 
chirurgia prsníka 
intervenčná rádiológia 
intervenčná ultrasonografia v urológii 
klinické skúšanie liekov 
letecké lekárstvo 
posudkové lekárstvo 
zabezpečovanie kvality transfúznych liekov 

 
 Zdravotnícke povolanie farmaceut 

farmakoekonomika 
príprava cytostatík 
revízne lekárenstvo 
zabezpečovanie kvality transfúznych liekov 
 

 Zdravotnícke povolanie psychológ 
dopravná psychológia 

 
 Zdravotnícke povolanie laboratórny diagnostik 

zabezpečovanie kvality transfúznych liekov 
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 Zdravotnícke povolanie zdravotnícky laborant s vysokoškol. vzdelaním II. stupňa 

zabezpečovanie kvality transfúznych liekov 
 

 
Lekárska fakulta v roku 2013 získala akreditáciu na ďalšie špecializačné 

a certifikačné štúdium.  
V roku 2013 stúpol aj počet absolventov oproti roku 2012 viac ako dvojnásobne 

– zo 692 vydaných kvalifikačných dokladov na 1 408. Zvýšený počet vydaných 
kvalifikačných dokladov spôsobilo realizovanie vzdelávania zamestnancov, ktorí pri 
svojej práci prichádzajú do styku s omamnými a psychotropnými látkami 
a prípravkami s ich obsahom.  

Inak v porovnaní s rokom 2012 klesol počet vydaných kvalifikačných dokladov 
o 44.  
 
Vydané kvalifikačné doklady v kalendárnom roku 2013  

zdravotnícke povolanie 
diplom certifikát osvedčenie 

/PVPZ/ iný doklad  

špecializácia CPČ  

farmaceut  41 / / /  

fyzik 3 / 6 /  

iný zdravotnícky pracovník / / 4 /  

laboratórny diagnostik 4 / 15 /  

lekár 399 19 / /  

liečebný pedagóg 3 / 1 /  

logopéd 2 / 6 /  

psychológ 40 / 76 /  

sestra 17 / / /  

zdravotnícky laborant 5 5 / /  

zubný lekár 2 / / /  

  / / / 760 /OPL/  

spolu 516 24 108 760/OPL/ 1 408 
 
PVPZ - príprava na výkon práce v zdravotníctve  
OPL - omamné a psychotropné látky 
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Vydané kvalifikačné doklady v kalendárnom roku 2013 podľa zdravotníckych 
povolaní a podľa jednotlivých študijných odborov (NV SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej 
spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych 
pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činnosti) 
 

zdravotnícke povolanie odbor typ dokladu spolu 

farmaceut farmaceutická technológia diplom 1 

farmaceut klinická farmácia diplom 1 

farmaceut lekárenstvo diplom 39 

fyzik klinická fyzika diplom 3 

fyzik príprava na výkon práce v zdravotníctve osvedčenie 6 

iný zdravotnícky pracovník príprava na výkon práce v zdravotníctve osvedčenie 4 

laboratórny diagnostik laboratórna medicína diplom 1 

laboratórny diagnostik 
laboratórne a diagnostické metódy v 
klinickej genetike diplom 2 

laboratórny diagnostik 
laboratórne a diagnostické metódy v 
klinickej mikrobiológii diplom 1 

laboratórny diagnostik príprava na výkon práce v zdravotníctve osvedčenie 15 

lekár 
abdominálna ultrasonografia u 
dospelých certifikát 5 

lekár akupunktúra diplom 10 

lekár algeziológia diplom 2 

lekár anestéziológia a intenzívna medicína diplom 45 

lekár angiológia diplom 2 

lekár cievna chirurgia diplom 3 

lekár dermatovenerológia diplom 2 

lekár detská chirurgia diplom 1 

lekár 
diabetológia, poruchy látkovej premeny 
a výživy diplom 5 

lekár 
diagnostická a intervenčná 
ezofagogastroduodenoskopia certifikát 5 

lekár dorastové lekárstvo certifikát 4 
lekár endokrinológia diplom 4 

lekár 
fyziatria, balneológia a liečebná 
rehabilitácia diplom 8 

lekár gastroenterológia diplom 3 

lekár gastroenterologická chirurgia diplom 3 

lekár geriatria diplom 5 

lekár gynekológia a pôrodníctvo diplom 16 

lekár hematológia a transfuziológia diplom 1 
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lekár chirurgia diplom 13 

lekár infektológia diplom 3 

lekár intervenčná rádiológia certifikát 1 

lekár kardiochirurgia diplom 3 

lekár kardiológia diplom 4 

lekár klinická farmakológia diplom 1 

lekár klinická imunológia a alergológia diplom 2 

lekár klinická mikrobiológia diplom 1 

lekár klinické skúšanie liekov certifikát 1 

lekár nefrológia diplom 11 

lekár neurológia diplom 18 

lekár nukleárna medicína diplom 5 

lekár oftalmológia diplom 15 

lekár onkológia v chirurgii diplom 3 

lekár onkológia v urológii diplom 2 

lekár otorinolaryngológia diplom 5 

lekár patologická anatómia diplom 5 

lekár pediatria diplom 27 

lekár pediatrická endokrinológia diplom 5 

lekár pediatrická urológia diplom 1 

lekár pneumológia a ftizeológia diplom 6 

lekár posudkové lekárstvo diplom 11 

lekár posudkové lekárstvo certifikát 1 

lekár psychiatria diplom 19 

lekár radiačná onkológia diplom 5 

lekár rádiológia diplom 11 

lekár reumatológia diplom 3 

lekár revízne lekárstvo diplom 23 

lekár služby zdravia pri práci diplom 4 

lekár telovýchovné lekárstvo diplom 3 

lekár urgentná medicína diplom 3 

lekár urológia diplom 3 

lekár úrazová chirurgia diplom 11 

lekár vnútorné lekárstvo diplom 19 

lekár všeobecné lekárstvo diplom 39 

lekár 
zabezpečovanie kvality transfúznych 
liekov certifikát 2 
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lekár zdravotnícky manažment a financovanie diplom 5 

liečebný pedagóg liečebná pedagogika diplom 3 

liečebný pedagóg príprava na výkon práce v zdravotníctve osvedčenie 1 

logopéd klinická logopédia diplom 2 

logopéd príprava na výkon práce v zdravotníctve osvedčenie 6 

psychológ klinická psychológia diplom 27 

psychológ poradenská psychológia diplom 9 

psychológ pracovná a organizačná psychológia diplom 4 

psychológ príprava na výkon práce v zdravotníctve osvedčenie 76 

sestra zdravotnícky manažment a financovanie diplom 17 

zdravotnícky laborant 
zabezpečovanie kvality transfúznych 
liekov certifikát 5 

zdravotnícky laborant zdravotnícky manažment a financovanie diplom 5 

zubný lekár čeľustná ortopédia diplom 2 
SPOLU    648 
 
 

Lekárska fakulta vydala 648 kvalifikačných dokladov. Niektoré z týchto hore 
uvedených špecializačných študijných odborov a certifikovanej pracovnej činnosti 
majú akreditované aj iné vzdelávacie inštitúcie.  

Univerzita Komenského Jesseniova Lekárska fakulta v Martine realizuje 
vzdelávanie v zdravotníckom povolaní lekár a vydala 41 kvalifikačných dokladov 
(diplomov) v zdravotníckom povolaní lekár a 3 kvalifikačné doklady (certifikáty) 
v zdravotníckom povolaní lekár.    
 Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach Lekárska fakulta realizuje vzdelávanie 
v zdravotníckom povolaní lekár a zubný lekár. Vydala 70 kvalifikačných dokladov 
(diplomov) v zdravotníckom povolaní lekár, 4 kvalifikačných dokladov (diplomov) 
v zdravotníckom povolaní zubný lekár a 21 kvalifikačných dokladov (certifikátov) 
v zdravotníckom povolaní zubný lekár. 
 Univerzita Komenského Lekárska fakulta v Bratislave realizuje vzdelávanie 
v zdravotníckom povolaní lekár a zubný lekár. Vydala 73 kvalifikačných dokladov 
(diplomov) v zdravotníckom povolaní lekár,  16 kvalifikačných dokladov (certifikátov) 
v zdravotníckom povolaní zubný lekár. 

Vydané kvalifikačné doklady (diplom, certifikát) v zdravotníckom povolaní 
lekár a v zdravotníckom povolaní zubný lekár na Lekárskej fakulte SZU v porovnaní 
so všetkými vydanými kvalifikačnými dokladmi na ostatných vzdelávacích 
ustanovizniach tvorí 33,9 %. 
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Vydané kvalifikačné doklady (diplom, certifikát) v roku 2013 na iných 
vzdelávacích ustanovizniach - lekári, zubní lekári (tabuľka č. 19c prílohy) 
 

vzdelávacia 
ustanovizeň 

zdravotnícke 
povolanie 

špecializačné 
štúdium 

certifikovaná 
pracovná činnosť

diplom certifikát 

LF UK Bratislava 
lekár 73 / 
zubný lekár / 16 

JLF  Martin 
lekár 41 3 
zubný lekár / / 

UPJŠ Košice 
lekár 70 / 
zubný lekár 4 21 

 
 Ak porovnáme jednotlivé roky na Lekárskej fakulte podľa množstva 
vzdelávacích aktivít a počtu odvzdelávaných účastníkov od vstupu do Európskej 
únie, trend je klesajúci až do roku 2010 (tabuľka: počet absolventov v rokoch 2005 – 2013).  

Po roku 2010 fakulta začala pracovať na akreditácii jednotlivých študijných 
odborov a certifikovanej pracovnej činnosti. Môžeme konštatovať, že na fakulte 
prevláda vzrastajúci trend počtu nielen vzdelávacích aktivít, ale aj vzrastajúci počet 
účastníkov, ktorí sa týchto aktivít zúčastnili. 

Rovnaký trend sa prejavil aj vo vydávaní kvalifikačných dokladov (tabuľka: 
vydané kvalifikačné doklady v rokoch 2005 – 2013). 
 
 
Počet absolventov v rokoch 2005 – 2013 
 

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 
2013 202 3 962 482 3 835 22 112 706 7 909 

spolu 2261 37 902 2976 18 079 243 1 992 5 480 57 973 
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Vydané kvalifikačné doklady v rokoch 2005 – 2013 
 

kalendárny 
rok diplomy certifikáty osvedčenia 

/PVPZ/ 
iný doklad 

/G-P/ 
iný doklad 

/OPL/ 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 
2013 516 24 108 / 760 1 408 

spolu 6 106 933 843 58 760 8 700 
 
PVPZ - príprava na výkon práce v zdravotníctve 
G-P - gynekológia a pôrodníctvo 
OPL - omamné a psychotropné látky 
 
 
 

Lekárska fakulta v roku 2013 zvýšila svoju vzdelávaciu činnosť, čoho 
dôkazom je zvýšený počet vzdelávaných. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa 
zvýšil počet účastníkov na vzdelávacích aktivitách celkovo o 1 362.  

Fakulta svoju aktivitu zvýšila aj v oblasti certifikovanej pracovnej činnosti. 
Počet účastníkov sa zvýšil o 28 a počet vzdelávacích aktivít sa zvýšil o 1. 

Kontinuálneho vzdelávania sa zúčastnilo 3962 účastníkov, čo je o 185 viac 
ako v minulom roku.  

Fakulta celkovo realizovala 706 vzdelávacích aktivít, ktorých sa spolu 
zúčastnilo 7 909 účastníkov. 
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Vzdelávacie aktivity v kalendárnom roku 2013 

 

vzdelávacie 
aktivity 

počet 
vzdelávacích 

aktivít účastníkov 

kontinuálne vzdelávanie 
kurzy 118 3 792 
školiace miesta 84 170 
spolu 202 3 962 

špecializačné štúdium 
KDŠŠ 167 1 260 
kurzy 65 1 747 
školiace miesta 250 828 
spolu 482 3 835 

certifikovaná pracovná činnosť 
KDCP 1 3 
kurzy 5 81 
školiace miesta 16 28 
spolu 22 112 

vzdelávacie aktivity spolu 
KDŠŠ 167 1 260 
KDCP 1 3 
kurzy 188 5 620 
školiace miesta 350 1 026 
SPOLU 706 7 909 
 
KDŠŠ - Kontrolný deň špecializačného štúdia 
KDCP - Kontrolný deň certifikovanej pracovnej činnosti 
 
 

Podrobný prehľad realizovaných vzdelávacích aktivít fakulty je uvedený 
v tabuľke 21a prílohy. 
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5.2 Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií 
 

Zoznam akreditovaných študijných programov 
špecializačného štúdia k 1. 9. 2013 (tabuľka č. 19) 

 
 Zdravotnícke povolanie sestra  

anestéziológia a intenzívna starostlivosť 
inštrumentovanie v operačnej sále 
intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých 
intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii 
intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii 
manažment v ošetrovateľstve 
ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov 
ošetrovateľská starostlivosť v komunite 
ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie 
ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva 
ošetrovateľská starostlivosť v onkológii 
ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii 
ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii 

 
 Zdravotnícke povolanie pôrodná asistentka  

intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve 
pôrodná asistencia a starostlivosť o ženu v rodine a komunite 

 
 Zdravotnícke povolanie fyzioterapeut 

fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému 
fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému 

 
 Zdravotnícke povolanie zdravotnícky laborant  

laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii 
laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii 
vyšetrovacie metódy v histopatológii 
vyšetrovacie metódy v klinickej cytológii 

 
 Zdravotnícke povolanie asistent výživy 

liečebná výživa 
 
 Zdravotnícke povolanie rádiologický technik  

nukleárna medicína 
radiačná onkológia 
špeciálna rádiológia 

 
 Zdravotnícke povolanie zdravotnícky záchranár  

operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby 
 
 Zdravotnícke povolanie farmaceutický laborant  

lekárenstvo 
technológia prípravy liekov 
zdravotnícke pomôcky 
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Zoznam akreditovaných študijných programov  
certifikačnej prípravy k 1. 9. 2013 (tabuľka č. 19b) 

 
 Zdravotnícke povolanie sestra 

audiometria 
endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch 
funkčné vyšetrovacie metódy 
sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok 
vyšetrovacie metódy v klinickej neurofyziológii a neurodiagnostike 

 
 Zdravotnícke povolanie pôrodná asistentka  

psychofyzická príprava na pôrod 
 
 Zdravotnícke povolanie fyzioterapeut  

reflexná terapia podľa Vojtu 
techniky terapie lymfedému 

 
 Zdravotnícke povolanie rádiologický technik  

mamografia 
počítačová tomografia – CT 

 
 

Zoznam akreditovaných študijných programov  
kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických pracovníkov  k 1. 9. 2013  

 

 
 prípravné atestačné vzdelávanie pred prvou atestáciou pre učiteľov strednej 

zdravotníckej školy 
 
 prípravné atestačné vzdelávanie pred druhou atestáciou pre učiteľov strednej 

zdravotníckej školy 
 
 vzdelávanie vedúcich predmetovej komisie v odbornej zložke vzdelávania na 

strednej zdravotníckej škole a vedúcich zdravotníckych študijných odborov 
 
 ukončovanie štúdia a tvorba maturitných tém v zdravotníckych študijných 

odboroch  
 
 tvorba a vyhodnotenie didaktických testov v zdravotníckych študijných odboroch  
 
 doplňujúce pedagogické štúdium učiteľov odborných zdravotníckych predmetov 

v stredných zdravotníckych školách 
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií v roku 2013 získala 
akreditáciu na ďalšie špecializačné a certifikačné štúdium.  

V roku 2013 klesol počet vydaných kvalifikačných dokladov celkovo o 480, čo  
bolo spôsobené tým, že fakulta prestala realizovať školenie pre zamestnancov, ktorí 
pri svojej práci prichádzajú do styku s omamnými a psychotropnými látkami 
a prípravkami s ich obsahom. 
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Počet vydaných diplomov v špecializačnom štúdium však oproti roku 2012 stúpol 
o 11, fakulta vydala 1002 kvalifikačných dokladov – diplomov.  Rovnako stúpol aj 
počet vydaných kvalifikačných dokladov (certifikátov) v porovnaní s rokom 2012 
o 19. 

Fakulta v roku 2013 vydala 49 osvedčení pre pedagogických pracovníkov v rámci 
kontinuálneho vzdelávania. 
 
 
Vydané kvalifikačné doklady v kalendárnom roku 2013 
  
zdravotnícke 
povolanie 

diplomy certifikáty osvedčenia  
osvedčenia

 
špecializácia CPČ PVPZ  

asistent výživy 5 / / /  
farmaceutický laborant 48 / / /  
fyzioterapeut 42 28 / /  
pôrodná asistentka 35 6 / /  
rádiologický technik 22 11 / /  
sestra 821 62 / /  
zdravotnícky laborant 29 / / /  
učiteľ SZŠ / / / 49  
  / / / 43 /OPL/  
spolu 1 002 107 / 92 1 201 
 
PVPZ - príprava na výkon práce v zdravotníctve  
OPL - omamné a psychotropné látky 
 
 
Vydané kvalifikačné doklady v kalendárnom roku 2013 podľa 
zdravotníckych povolaní a podľa jednotlivých študijných odborov (NV SR č.  296/2010 
Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania 
zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných 
činnosti) 
 

zdravotnícke 
povolanie odbor typ 

dokladu spolu 

asistent výživy liečebná výživa diplom 5 

farmaceutický laborant lekárenstvo diplom 35 

farmaceutický laborant zdravotnícke pomôcky diplom 13 

fyzioterapeut 
fyzioterapia funkčných a štrukturál. 
porúch pohybového systému diplom 17 

fyzioterapeut 
fyzioterapia vybraných ochorení 
pohybového systému diplom 25 

fyzioterapeut mobilizačné techniky certifikát 17 

fyzioterapeut reflexná terapia podľa Vojtu certifikát 10 

fyzioterapeut techniky terapie lymfedému certifikát 1 
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pôrodná asistentka 
intenzívna starostlivosť v gynekológii a 
pôrodníctve diplom 35 

pôrodná asistentka psychofyzická príprava na pôrod certifikát 6 

rádiologický technik mamografia certifikát 8 

rádiologický technik počítačová tomografia - CT certifikát 3 

rádiologický technik radiačná onkológia diplom 6 

rádiologický technik špeciálna rádiológia diplom 16 

sestra 
anestéziológia a intenzívna 
starostlivosť diplom 72 

sestra audiometria certifikát 13 

sestra 
endoskopické vyšetrovacie metódy v 
gastroenterológii certifikát 15 

sestra 
endoskopické vyšetrovacie metódy v 
pneumológii a ftizeológii certifikát 2 

sestra funkčné vyšetrovacie metódy certifikát 12 

sestra inštrumentovanie v operačnej sále diplom 43 

sestra intenz. ošetrov. starostl. o dospelých diplom 74 

sestra 
intenzívna ošetrovateľská starostlivosť 
v neonatológii diplom 25 

sestra 
intenzívna ošetrovateľská starostlivosť 
v pediatrii diplom 13 

sestra manažment v ošetrovateľstve diplom 11 

sestra 
ošetrovateľská starostlivosť o 
dialyzovaných pacientov diplom 36 

sestra ošetrovateľ. starostlivosť v komunite diplom 111 

sestra 
ošetrovateľská starostlivosť v 
odboroch chirurgie diplom 135 

sestra 
ošetrovateľská starostlivosť v 
odboroch vnútorného lekárstva diplom 162 

sestra ošetrovateľská starostlivosť v onkológii diplom 35 

sestra ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii diplom 64 
sestra ošetrovateľ. starostlivosť v psychiatrii diplom 40 

sestra 
sterilizácia a dezinfekcia 
zdravotníckych pomôcok certifikát 11 

sestra 
vyšetrovacie metódy v klinickej 
neurofyziológii a neurodiagnostike certifikát 9 

zdravotnícky laborant 
laboratórne a diagnostické metódy v 
hematológii a transfúziológii diplom 16 

zdravotnícky laborant 
laboratórne a diagnostické metódy v 
klinickej mikrobiológii diplom 7 

zdravotnícky laborant vyšetrovacie metódy v histopatológii diplom 3 

zdravotnícky laborant 
vyšetrovacie metódy v klinickej 
cytológii diplom 3 

   1109 
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Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií vydala 1 109 
kvalifikačných dokladov. Niektoré z týchto hore uvedených špecializačných 
študijných odborov a certifikovanej pracovnej činnosti majú akreditované aj iné 
vzdelávacie inštitúcie. 

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach Lekárska fakulta realizuje vzdelávanie v 
zdravotníckom povolaní sestra. Vydala 9 kvalifikačných dokladov (diplomov). 

Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta v Martine realizuje 
vzdelávanie v zdravotníckom povolaní sestra a vydala 57 kvalifikačných dokladov 
(diplomov). 

Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne realizuje vzdelávanie 
v zdravotníckom povolaní sestra a vydala 25 kvalifikačných dokladov (diplomov). 

Prešovská univerzita Fakulta zdravotníckych odborov v Prešove realizuje 
vzdelávanie v zdravotníckom povolaní sestra a vydala 67 kvalifikačných dokladov 
(diplomov). 

UKF Nitra Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva realizuje vzdelávanie 
v zdravotníckom povolaní sestra a vydala 69 kvalifikačných dokladov (diplomov). 

Vydané kvalifikačné doklady (diplom a certifikát) na Fakulte ošetrovateľstva 
a zdravotníckych odborných štúdií tvorí 20,6 % všetkých vydaných kvalifikačných 
dokladov na iných vzdelávacích ustanovizniach v zdravotníckom povolaní sestra.   

 
 

Vydané kvalifikačné doklady (diplom) v kalendárnom roku 2013 na iných 
vzdelávacích ustanovizniach – sestra (tabuľka č. 19c prílohy) 
 

vzdelávacia 
ustanovizeň 

zdravotnícke 
povolanie 

špecializačné 
štúdium 

certifikovaná 
pracovná 
činnosť 

diplom certifikát 

JLF Martin sestra 57 / 
TU Trenčín sestra 25 / 
UKF Nitra sestra 69 / 
UPJŠ Košice sestra 9 / 
FZO PU Prešov sestra 67 / 

 
Ak porovnáme jednotlivé roky na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych 

odborných štúdií podľa množstva vzdelávacích aktivít a počtu odvzdelávaných 
účastníkov od vstupu do Európskej únie, trend je približne rovnaký až do roku 2010 
(tabuľka: počet absolventov v rokoch 2005 – 2013).  

Po roku 2010 fakulta začala pracovať na akreditácii jednotlivých študijných 
odborov a certifikovanej pracovnej činnosti. Môžeme konštatovať, že na fakulte 
prevláda klesajúci trend počtu nielen vzdelávacích aktivít, ale aj klesajúci počet 
účastníkov, ktorí sa týchto aktivít zúčastnili. 

Rovnaký trend sa prejavil aj vo vydávaní kvalifikačných dokladov (tabuľka: 
vydané kvalifikačné doklady v rokoch 2005 – 2013). 

Tento klesajúci trend vo vzdelávaní na fakulte nie je však spôsobený 
nezáujmom fakulty o poskytovanie vzdelávania, ale pravdepodobne tým, že 
o ponúkané vzdelávacie aktivity je zo strany terénu čoraz menší záujem. 



 44

Predpokladáme, že v rokoch 2005 až 2010, kedy fakulta vzdelávala každoročne viac 
ako 5 000 účastníkov, fakulta pripravila terén dostatočne a nárast môže nastať opäť 
o niekoľko rokov. Samozrejme môže to byť spôsobené aj tým, že nemocnice 
nemajú dostatočný záujem o vzdelávanie svojich pracovníkov v špecializačných 
odboroch a certifikovanej pracovnej činnosti, ktoré poskytuje fakulta.   

Počet vydaných kvalifikačných dokladov má prudko klesajúci trend 
v posledných dvoch rokoch, nakoľko je to úzko späté s počtom odvzdelávaných 
účastníkov (tabuľka: počet absolventov v rokoch 2005 – 2013). 

 
 

Počet absolventov v rokoch 2005 – 2013 
 

kalendárny 
rok 

kontinuálne 
vzdelávanie 

špecializačné 
štúdium 

certifikovaná 
pracovná činnosť spolu 

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

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 
2013 28 533 98 2 075 35 187 161 2 795 

spolu 317 8 509 892 33 314 423 2 646 1632 44 469 
 
 
Vydané kvalifikačné doklady v rokoch 2005 – 2013 
 

kalendárny 
rok diplomy certifikáty

osvedčenie 
/PVPZ/ 

osvedčenie 
/PZ SZŠ/ 

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 / 19 826 2 509 
2012 991 88 / 57 545 1 681 
2013 1 002 107 / 49 43 1 201 
spolu 13 489 1 172 54 125 5 015 19 855 

 

PVPZ - príprava na výkon práce v zdravotníctve 
PZ SZŠ – pedagogickí zamestnanci SZŠ 
OPL - omamné a psychotropné látky 
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Na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií v roku 2013 klesla 
celkovo vzdelávacia činnosť v kontinuálnom a špecializačnom vzdelávaní, ale aj 
v certifikovanej pracovnej činnosti. Fakulta celkovo realizovala 161 vzdelávacích aktivít, 
ktorých sa spolu zúčastnilo 2 795 účastníkov. 
 
 
 

Vzdelávacie aktivity v kalendárnom roku 2013 
 

vzdelávacie 
aktivity 

počet 

vzdelávacích 
aktivít účastníkov 

kontinuálne vzdelávanie 
kurzy 20 513 
školiace miesta 8 20 
spolu 28 533 

špecializačné štúdium 
kurzy 56 1 905 
školiace miesta 42 170 
spolu 98 2 075 

certifikovaná pracovná činnosť 
kurzy 12 110 
školiace miesta 23 77 
spolu 35 187 

vzdelávacie aktivity spolu 
kurzy 88 2 528 
školiace miesta 73 267 

SPOLU 161 2 795 
 
Podrobný prehľad realizovaných vzdelávacích aktivít fakulty je uvedený 

v tabuľke 21b prílohy 
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5.3 Fakulta verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 
 
 

Zoznam akreditovaných študijných programov 
špecializačného štúdia k 1. 9. 2013 (tabuľka č. 19) 

 
 Zdravotnícke povolanie lekár 

verejné zdravotníctvo 
epidemiológia 

 
 Zdravotnícke povolanie verejný zdravotník 

zdravie pri práci 
 
 Zdravotnícke povolanie s vysokoškolským vzdelaním lekár, zubný lekár, 

farmaceut, sestra, fyzioterapeut, verejný zdravotník, zdravotnícky 
laborant, logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik, laboratórny 
diagnostik 
odborník pre riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health 

 
 

Zoznam akreditovaných študijných programov 
certifikačnej prípravy k 1. 9. 2013 

 
Fakulta verejného zdravotníctva nemá akreditované žiadne študijné programy 

certifikačnej prípravy. 
 

V roku 2013 stúpol na Fakulte verejného zdravotníctva počet absolventov oproti 
roku 2012 o 20 – zo 64 vydaných kvalifikačných dokladov na 84. Zvýšený počet 
vydaných kvalifikačných dokladov spôsobil zvýšený záujem o „štúdium odborník na 
riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health“. V porovnaní s rokom 
2012 ich počet stúpol o 16. 
 
 
Vydané kvalifikačné doklady v kalendárnom roku 2013  

zdravotnícke povolanie 
diplom  

špecializácia MPH  

farmaceut / 5  

fyzioterapeut / 1  
iný zdravotnícky pracovník / 10  

lekár 2 43  
sestra / 16  

verejný zdravotník 6 1  

spolu 8 76 84 
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Vydané kvalifikačné doklady v kalendárnom roku 2013 podľa zdravotníckych 
povolaní a podľa jednotlivých študijných odborov (NV SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej 
spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych 
pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činnosti) 
 

zdravotnícke 
povolanie odbor doklad spolu 

farmaceut 
odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve 
Master of Public Health diplom 5 

fyzioterapeut 
odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve 
Master of Public Health diplom 1 

iný zdravotnícky 
pracovník 

odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve 
Master of Public Health diplom 10 

lekár epidemiológia diplom 1 

lekár 
odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve 
Master of Public Health diplom 43 

lekár verejné zdravotníctvo diplom 1 

sestra 
odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve 
Master of Public Health diplom 16 

verejný zdravotník 
odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve 
Master of Public Health diplom 1 

verejný zdravotník zdravie pri práci diplom 6 

SPOLU   84 
 

 
 Ak porovnáme jednotlivé roky na Fakulte verejného zdravotníctva podľa 
množstva vzdelávacích aktivít a počtu odvzdelávaných účastníkov od vstupu do 
Európskej únie, trend je rozkolísaný až do roku 2010 (tabuľka: počet absolventov 
v rokoch 2005 – 2013).  

Po roku 2010 sa Fakulta verejného zdravotníctva sústredila najmä na štúdium 
odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health.  

Môžeme konštatovať, že na fakulte prevláda vzrastajúci trend počtu nielen 
vzdelávacích aktivít - počet aktivít oproti roku 2012 stúpol o 5, ale aj vzrastajúci 
trend počtu účastníkov o 90, ktorí sa týchto aktivít zúčastnili. 

Rovnaký trend sa prejavil aj vo vydávaní kvalifikačných dokladov (tabuľka: 
vydané kvalifikačné doklady v rokoch 2005 – 2013). 
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Počet absolventov v rokoch 2005 – 2013 
 

kalendárny 
rok 

kontinuálne 
vzdelávanie 

špecializačné 
štúdium 

certifikovaná 
pracovná činnosť spolu 

počet počet počet počet 

VA absolventov VA absolventov VA absolventov VA absolventov

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

2013 12 189 21 949 / / 33 1 138

spolu 145 2 668 175 6 155 / / 320 8 823
 
 
 
Vydané kvalifikačné doklady v rokoch 2005 – 2013 
 

kalendárny 
rok diplomy certifikáty osvedčenie 

/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 

2013 84 / / / 84 

spolu 543 32 30 / 605 
 
PVPZ - príprava na výkon práce v zdravotníctve 
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Vzdelávacie aktivity v kalendárnom roku 2013 

 

vzdelávacie 
aktivity 

počet 

vzdelávacích 
aktivít účastníkov 

kontinuálne vzdelávanie 

kurzy 12 189 

školiace miesta / / 

spolu 12 189 

špecializačné štúdium 

KDŠŠ 3 5 

kurzy 12 935 

školiace miesta 6 9 

spolu 21 949 

vzdelávacie aktivity spolu 

KDŠŠ 3 5 

kurzy 24 1124 

školiace miesta 6 9 

SPOLU 33 1 138 
 
KDŠŠ - Kontrolný deň špecializačného štúdia 
 
 

Podrobný prehľad realizovaných vzdelávacích aktivít fakulty je uvedený 
v tabuľke 21c prílohy 
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5.4 Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici  
 

Zoznam akreditovaných študijných programov 
špecializačného štúdia k 1. 9. 2013 (tabuľka č. 19) 

 
 Zdravotnícke povolanie sestra  

anestéziológia a intenzívna starostlivosť 
inštrumentovanie v operačnej sále 
ošetrovateľská starostlivosť v komunite 
ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva 

 
 
 

Fakulta zdravotníctva nemá akreditované žiadne študijné programy 
certifikačnej prípravy. 

 
Fakulta v roku 2013 realizovala 7 vzdelávacích aktivít. V porovnaní s rokom 

2012 je to o 3 viac. Počet účastníkov taktiež stúpol zo 109 na 192. Fakulta v tomto 
akademickom roku začala s realizáciou ďalšieho vzdelávania. 
 
 
Vzdelávacie aktivity v kalendárnom roku 2013 

 

vzdelávacie 
aktivity 

počet 

vzdelávacích 
aktivít účastníkov 

kontinuálne vzdelávanie 

kurzy 1 31 

školiace miesta / / 

spolu 1 31 

špecializačné štúdium 

kurzy 6 161 

školiace miesta / / 

spolu 6 161 

vzdelávacie aktivity spolu 

kurzy 7 192 

školiace miesta / / 

SPOLU 7 192 
 

Podrobný prehľad realizovaných vzdelávacích aktivít fakulty je uvedený 
v tabuľke 21d prílohy 
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5.5 Sústavné - kontinuálne vzdelávanie v kalendár. roku 2013 

 
 

vzdelávacie aktivity 

počet 

vzdelávacích 
aktivít účastníkov 

Lekárska fakulta 
kurzy 118 3 792 
školiace miesta 84 170 
spolu 202 3 962 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií 
kurzy 20 513 
školiace miesta 8 20 
spolu 28 533 

Fakulta verejného zdravotníctva 
kurzy 12 189 
školiace miesta / / 
spolu 12 189 

Fakulta zdravotníctva 
kurzy 1 31 
školiace miesta / / 
spolu 1 31 

 
 

 
 
Slovenská zdravotnícka univerzita každoročne veľkú pozornosť venuje aj 

kontinuálnemu - sústavnému vzdelávaniu (tabuľka č. 19d prílohy). Ponúka možnosť 
zúčastniť sa na nich zdravotníckym pracovníkom, ktorí sú v príprave na 
špecializáciu, ale hlavne zdravotníckym pracovníkom – špecialistom, aby si mohli aj 
ďalej rozvíjať svoje poznatky, prehlbovať svoje zručnosti a oboznamovať sa 
s novými poznatkami a novými trendmi v zdravotníctve. Dôkazom toho je 4 715 
účastníkov v 241 vzdelávacích aktivitách. 
 

Slovenská zdravotnícka univerzita má zo 196 špecializačných odborov 
akreditovaných až 112 pre všetky zdravotnícke povolania. Na 46 špecializačných 
odboroch sa Slovenská zdravotnícka univerzita spolupodieľa s inými vzdelávacími 
inštitúciami. 66 špecializačných odborov však naša univerzita vzdeláva ako jediná na 
Slovensku! 

Ak porovnáme množstvo vydaných kvalifikačných dokladov na Slovenskej 
zdravotníckej univerzite a na ostatných vzdelávacích ustanovizniach, tak podiel 
vydaných kvalifikačných dokladov zo SZU je 24,5 %. 
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Ak sa na to pozrieme bližšie, tak až 4 vzdelávacie inštitúcie akreditovali 5 tzv. 
„silných“ špecializačných odborov –– vnútorné lekárstvo, neurológia, gynekológia 
a pôrodníctvo, dermatovenerológia, všeobecné lekárstvo a pediatria. Akreditovali 
ich: ÚPJŠ Košice Lekárska fakulta, Univerzita Komenského Lekárska fakulta, 
Univerzita Komenského JLF Martin a samozrejme aj SZU. 

14 špecializačných odborov akreditovali až tri vzdelávacie inštitúcie – 
diabetológia, poruchy látkovej výmeny a výživy, urológia, chirurgia, pneumológia 
a ftizeológia, hematológia a transfuziológia, infektológia, otorinolaryngológia, 
ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie, ošetrovateľská starostlivosť 
v komunite, rádiológia, detská chirurgia, pediatrická endokrinológia a diabetológia, 
poruchy látkovej premeny a výživy, ošetrovateľská starostlivosť v odboroch 
vnútorného lekárstva, ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii. Vo väčšine z nich aj 
SZU akreditáciu získala.  
 



 53

5.6 Výška úhrady zdravotníckych pracovníkov za jednotlivé 
formy ďalšieho vzdelávania  

 
 
 Výška poplatkov za špecializačné štúdium v cenníkoch jednotlivých fakúlt je 
určená v súlade so zákonom 523/2004 § 26 ods.1 Z. z., so zákonom 18/1996 § 3 
Z. z. a so zákonom 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 
 

1. Výška poplatkov za štúdium špecializačných odborov LF SZU  
 
a)  vzdelávacie aktivity         10,00 € / 1 deň 
 (školiace miesta, kurzy, semináre.....) 
b)  vzdelávacie aktivity – školiace miesta v odbore kardiológia      5,00 € / 1 deň 
c)  špecializačná skúška a vydanie kvalifikačného dokladu (diplom)  400,00 €  
d)  špecializačná skúška a vydanie kvalifikačného dokladu (diplom) v odbore 
     manažment a financovanie (všetky povolania)    500,00 € 
e)  certifikačná skúška a vydanie kvalifikačného dokladu (certifikát)  200,00 €  
f)  pohovor prípravy na výkon práce v zdravotníctve a vydanie  
    kvalifikačného dokladu (osvedčenie)       100,00 € 
g)  opakovanie skúšky (špecializačnej, certifikovanej pracovnej činnosti) 
    - 1. opravný termín          500,00 €  
    - 2. opravný termín                     600,00 € 
h)  opakovanie skúšky z odboru v povolaní farmaceut 
    - 1. opravný termín          100,00 €  
    - 2. opravný termín                     100,00 € 
ch)  poplatok za administratívne práce spojené so započítavaním odbornej praxe 
     pre potreby špecializačného štúdia a certifikovanej pracovnej činnosti   10,00 € 
 
 
 

2. Výška poplatkov za štúdium špecializačných odborov a certifikačných 
pracovných činností FOaZOŠ SZU  (vrátane poplatku za diplom) 

 
Špecializačné štúdium 
2 - ročné štúdium 
Fyzioterapia funkčných a štr. porúch pohybového systému  485 eur 
Fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému  485 eur 
Inštrumentovanie v operačnej sále     485 eur 
 
1,5 - ročné štúdium 
Anestéziológia a intenzívna medicína     460 eur 
Ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii    460 eur 
 
1 - ročné štúdium 
Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých   435 eur  
Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii   435 eur 
Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii   435 eur 
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Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v gyn. a pôrodníctve  435 eur 
Ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov  435 eur 
Ošetrovateľská starostlivosť v komunite     435 eur 
Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie   435 eur 
Ošetrovateľská starostlivosť vnútorného lekárstva   435 eur 
Ošetrovateľská starostlivosť v onkológii        435 eur 
Ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii     435 eur 
Laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfuziol. 435 eur 
Laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii  435 eur 
Lekárenstvo         435 eur 
Liečebná výživa        435 eur 
Manažment v ošetrovateľstve      435 eur 
Nukleárna medicína        435 eur 
Pôrodná asistencia a starostlivosť o ženu v rodine a komunite  435 eur 
Radiačná onkológia        435 eur 
Špeciálna rádiológia        435 eur 
Technológia prípravy liekov      435 eur 
Vyšetrovacie metódy v histopatológii     435 eur 
Vyšetrovacie metódy v klinickej cytológii    435 eur 
Zdravotnícke pomôcky       435 eur 
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby   435 eur 
 
Certifikačné štúdium 
1 - ročné štúdium 
Reflexná terapia podľa Vojtu      435 eur 
Techniky terapie lymfedému      435 eur 
Zabezpečovanie kvality liekov      435 eur 
 
8 - mesačné štúdium 
Mamografia         348 eur  
Počítačová tomografia       348 eur 
6 - mesačné štúdium 
Audiometria         261 eur 
Endoskopické vyšetrovacie metódy     261 eur 
Funkčné vyšetrovacie metódy      261 eur 
Psychofyzický príprava na pôrod      261 eur 
Sterilizácia a dezinfekcia zdravot. pomôcok    261 eur 
Vyšetrovacie metódy v klinickej neurofyziológii a  
neurodiagnostike        261 eur 

 
Kontinuálne vzdelávanie 
1 deň vzdelávacej aktivity        10 eur 
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3. Výška poplatkov za štúdium špecializačných odborov FVZ SZU  
 
Špecializačné štúdium 
4 - ročné štúdium 
Verejné zdravotníctvo      820,00 € 
 
3 - ročné štúdium 
Epidemiológia       620,00 € 
 
1 - ročné štúdium 
Zdravie pri práci                 380,00 € 
 
Poplatok za opakovanie skúšky     
 - 1. opravný termín       300,00 € 
 - 2. opravný termín       300,00 € 
  
 
Výška poplatkov za štúdium „Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve“  
 
a/  Poplatok za zápis          30,00 € 
b/  Poplatok za zaradenie (zdravotnícky pracovník)    50,00 € 
c/  Poplatok za semester    750,00 €      
d/ Záverečná skúška, obhajoba, diplom    330,00 € 
e/  Poplatok za opakovanie skúšky     
 - 1. opravný termín      300,00 € 
 - 2. opravný termín      300,00 €  

 
 
 

4. Výška poplatkov za štúdium špecializačných odborov a certifikačných 
pracovných činností FZ SZU  (vrátane poplatku za diplom) 

 
Špecializačné štúdium 
2 - ročné štúdium 
Inštrumentovanie v operačnej sále     485 eur 
 
1,5 - ročné štúdium 
Anestéziológia a intenzívna medicína     460 eur 
 
1 - ročné štúdium 
Ošetrovateľská starostlivosť v komunite     435 eur 
Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva 435 eur 
 
Kontinuálne vzdelávanie 
1 deň vzdelávacej aktivity         10 eur 
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5.7 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 : 
 
Osvedčenia o rovnocennosti vydané v roku 2013 
 

por. 
č. 

dátum 
vydania odbor 

počet 
vydaných 
osvedčení 

1. 28.2.2013 
anestéziológia a 
intenzívna medicína 1 

2. 8.3.2013 ortopédia 1 
3. 8.7.2013 pediatria 1 
4. 12.11.2013 úrazová chirurgia 1 
5. 20.12.2013 pediatria 1 

 
 
 Po pristúpení Slovenskej republiky do Európskej únie sme zaznamenali 
odchod špecialistov pre výkon zdravotníckeho povolania do iných krajín EU. Táto 
skutočnosť mala postupne klesajúca tendenciu, čiže špecialisti, ktorí hľadali svoje 
uplatnenie v zahraničí, sa v inej krajine EÚ aj zamestnali (pozri graf č. 1). Najväčší 
záujem bol o špecialistov v odbore anestéziológia a intenzívna medicína a chirurgia 
(pozri graf č. 2). 
 
Graf č. 1 
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Graf č. 2 
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6. INFORMÁCIE O VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI VYSOKEJ 
ŠKOLY 

 
 

Vybrané strategické okruhy a prioritné oblasti výskumu, ktoré boli 
vypracované Vedeckou radou MZ SR v oficiálnom dokumente „Návrh prioritných 
okruhov vedecko-výskumnej problematiky slovenského zdravotníctva na r. 2007-
2010“ a jeho aktualizácia na roky 2011-2014 (pripravované a pripomienkované aj 
SZU v Bratislave), vychádzajúce z materiálu „Dlhodobý zámer štátnej vednej 
a technickej politiky do r. 2015“ (schválené uznesením vlády SR č. 766/2007) v 
súlade s odporúčaniami a kritériami WHO, ESF, RP EÚ, predstavujú hlavné 
východiskové dokumenty pre prípravu „Dlhodobého zámeru SZU v Bratislave 
v oblasti vedeckovýskumnej činnosti“. Na základe týchto dokumentov, zamerania a 
reálnych personálnych možností jednotlivých pracovísk fakúlt SZU, domácich 
a medzinárodných kontaktov a spolupráce, stavu výskumnej infraštruktúry i doteraz 
riešených projektov, bolo v roku 2013 riešených 31 vedecko-výskumných projektov 
orientovaných prevažne na nasledujúce oblasti vedy a výskumu: 
 Environmentálne zdravie, ktoré zahŕňa výskum chemických, fyzikálnych, 
biologických a sociálnych faktorov na zdravie jednotlivca a zdravotný stav 
obyvateľstva, pričom na uvedenú problematiku sú zamerané viaceré pracoviská 
s mnohoročnými skúsenosťami v riešení takto zameraných aj medzinárodných 
projektov. Z najdôležitejších okruhov v tejto oblasti možno uviesť problematiku  

- mikrobiológie, mykológie, virológie, najmä v oblasti enterálnych vírusov 
a vírusov hepatitídy, AIDS, pomalých vírusových infekcií, resp. priónových 
chorôb, plesní, 

- radiačného zaťaženia,  
- chemického znečistenia (kovy, PCB, dioxíny),  
- výživy, zameranej na sledovanie pozitívnych vplyvov i rizík vybraných 

potravín, výživových doplnkov, či rôznych typov stravovania u rôznych 
podskupín populácie (pacienti, vegetariáni, športovci a iní). 

 Klinický výskum orientovaný na: 
- degeneratívne ochorenia a ochorenia súvisiace so starnutím ako sú 

ateroskleróza, osteoporóza a iné so zameraním na genetické 
i environmentálne faktory ich vzniku a rozvoja (cukrovka, hypertenzia, 
obezita, fajčenie, fyzická inaktivita a iné) a možností ich ovplyvnenia 
(nefarmakologické postupy, nová farmakoterapia, terapia kmeňovými 
bunkami, alternatívne terapeutické postupy), 

- transplantáciu tkanív, orgánov, buniek so zameraním na: 
 na výskum príčin ich rejekcie, 
 nové terapeutické postupy pri liečbe kmeňovými bunkami (najmä pri 

chorobách cievneho systému), 
 prenosné ochorenia so zameraním na výskum patogenézy a možností 

prevencie a liečby (AIDS, priónové choroby, enterovírusové infekcie, 
hepatitídy, chlamýdiové infekcie a iné), 

 ochorenia spojené s reprodukciou a materstvom a detským vekom. 
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 Zdravotné a medicínske aspekty vývoja a výskumu nano-častíc, 
najmä z hľadiska toxicity a bezpečnosti 
 Výskum spojený s využitím lineárneho urýchľovača, najmä v oblasti 
zavádzania vedeckých výsledkov do praxe (aplikovaný výskum). 
 

a) Projekty podporované z domácich grantových schém 
 
 V roku 2013 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave realizovala 
celkove 20 vedeckovýskumných projektov podporovaných z domácich grantových 
schém (tabuľka č. 18 prílohy), z toho 1 projekt v rámci OP Výskum a vývoj (na riešení 
sa podieľajú LF, FOaZŠ a FVZ; riešenie pokračuje v nasledujúcom období), 9 
projektov APVV (z toho 5 projektov rieši FVZ, 4 projekty LF; riešenie pokračuje 
v nasledujúcom období) a 10 projektov MZ SR (z toho 6 riešených na LF a 4 na FVZ; 
z toho 4 ukončené v r. 2013).  
 Na týchto projektoch pracovalo celkove 78 tvorivých zamestnancov SZU (z 
toho 50 z LF vrátane 4 študentov doktorandského štúdia; 28 z FVZ, z toho 2 
študenti doktorandského štúdia), čo predstavuje 0,26 projektu na 1 tvorivého 
zamestnanca. 
 V roku 2013 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave realizovala 
celkove 3 nevýskumné projekty podporované z domácich grantových schém (tabuľka 
č. 20 prílohy), na jednom sa riešením podieľali LF, FOaZOŠ a FVZ, ďalšie 2 sú riešené 
na FZ v Banskej Bystrici. 
 

b) Projekty podporované zo zahraničných grantových schém 
 
 V roku 2013 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave realizovala 
celkove 11 vedeckovýskumných projektov podporovaných zo zahraničných 
grantových schém (tabuľka č. 18 prílohy), z toho 1 projekt 6. RPEÚ (riešiteľ 
LF;ukončený v r. 2013), 9 projektov 7. RP EÚ (riešené na LF, z toho na riešení 3 sa 
podieľa aj FVZ; z toho 1 ukončený v r. 2013) a 1 projekt v rámci Joint Programme 
in Neurodegenerative Disease Research (riešený na LF; Iniciatíva EÚ, riešenie 
pokračuje v nasledujúcom období).  
 Na týchto projektoch pracovalo celkove 55 tvorivých zamestnancov SZU (z 
toho 22 z LF vrátane 2 študentov doktorandského štúdia; 28 z FVZ vrátane 3 
študentov doktorandského štúdia; 4 z FOaZOŠ), čo predstavuje 0,2 projektu na 1 
tvorivého zamestnaca. 
 V r. 2013 sa SZU v Bratislave uchádzala o financovanie projektu EÚ: „Two-
year carcinogenicity rat feeding study with maize NK603“ ako spoluriešiteľská 
organizácia (koordinátor: Tiermedizinische Hochschule Hannover, Germany). Projekt 
bol prijatý na financovanie 21. 1. 2014, zahájenie projektu je plánované na 21. 4. 
2014. 
 

c) Výskumná činnosť nepodporovaná z grantov 
 
 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, 
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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, v roku 2013 už ôsmej – The Bridges in 
Life Sciences 8th Conference, konanej v Prahe, ČR v dňoch 5. – 7. 4. 2013 
prezentovalo výsledky svojej vedeckej práce celkove 5 pracovníkov Slovenskej 
zdravotníckej univerzity, z toho 2 prednášky a 7 posterov, abstrakty boli 
publikované v Biopolymers and Cell 2013; 29 Suppl 2, 100 s. Na uvedenom stretnutí 
bola zároveň dohodnutá konkrétna spolupráca medzi SZU v Bratislave a viacerými 
zahraničnými pracoviskami (členmi RECOOP) na rozšírení vyhodnotenia biologických 
vzoriek získaných v aktivite 1.3. projektu Centrum excelentnosti environmenálneho 
zdravia.  
 Výsledkom uvedenej dohody bolo pracovné stretnutie konané v dňoch 
8. až 12. 4. 2013 na SZU v Bratislave na náklady RECOOP, ktorého sa zúčastnili 6 
riešitelia aktivity 1.3.  projektu Centrum excelentnosti environmentálneho zdravia zo 
SZU v Bratislave a 3 pracovníčky z Univerzity v Osijeku a v Splite. Počas týchto dní 
bol ukončený pokus s laboratórnymi zvieratami, vykonané boli odbery, spracovanie 
a uskladnenie biologického materiálu (krv, tkanivá) pre potreby vlastného projektu 
i rozšírenej spolupráce s ďalšími zahraničnými členskými pracoviskami RECOOP 
medzi ktoré patria: Institute of Cardiology, Medical and Health Science Center, 
University of Debrecen, Hungary; Department of Biology and Neuroscience, School 
of Medicine, University Josip Juraj Strossmayer, Osijek, Croatia; Department of 
Biology, School of Medicine, University Josip Juraj Strossmayer, Osijek, Croatia; 
Department of Medical Biology, Medical School, University of Pecs, Hungary; 
Department of Pharmacodynamics, Faculty of Pharmacy, Semmelweis University, 
Budapest, Hungary. Prínosom tejto spolupráce je rozšírenie základnej oblasti 
výskumu, ktorou je vzťah telesnej hmotnosti na metabolizmus a kvalitu kosti aj 
na oblasť vzťahu telesnej hmotnosti na kardiovaskulárny systém. Obrovským 
prínosom tejto spolupráce je využitie pôvodne použitého modelu obezity 
a následného vplyvu fyzickej aktivity na výskum aj v kardiovaskulárnej oblasti, bez 
potreby použitia ďalších finančných prostriedkov na vlastný experiment. Nové 
analýzy získaných biologických vzoriek sú finančne pokryté  RECOOPom. 
 10. – 13. 10. 2013 sa konal 4th RECOOP Annual Project Review TriNeT 
Meeting v Splite, Chorvátsko, kde za SZU vystúpili s aktívnymi prezentáciami 
svojich výsledkov 4 vedeckí pracovníci a 1 doktorand SZU, časť prezentácií bola 
zameraná na prvé čiastočné a predbežné výsledky vyplývajúce z v Prahe dohodnutej 
spolupráce medzi SZU a vybranými zahraničnými vedeckými pracoviskami. Ich 
prezentácie sú súčasťou abstraktov vydaných pri príležitosti konania tohto 
podujatia. 
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d) Využitie dosiahnutých výsledkov vo výskume a praxi 
 
  
 Univerzitné centrum s elektrónovým urýchľovačom (UCEA – University Centre 
of Electron Accelerator) v Trenčíne je moderné vedecko-výskumné pracovisko s 
lineárnym urýchľovačom elektrónov Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU), ktoré 
začalo svoju činnosť v januári 2012. Cieľom činnosti tohto pracoviska je 
predovšetkým rozvoj vývojových a inovačných programov v oblasti využívania 
elektrónového zväzku v oblasti zdravotníctva, životného prostredia, 
elektrotechnického energetického a potravinárskeho priemyslu. 
 UCEA SZU disponuje lineárnym elektrónovým urýchľovačom UELR 5-1S, ktorý 
produkuje elektróny s energiou od 3,6 MeV do 6,2 MeV alebo rtg. žiarenie do 
energie 6,2 MeV. Pre radiačnú úpravu materiálov je možné aplikovať dávky od mGy 
až po 10-tky MGy. Dozimetrické systémy pracoviska naviazané na medzinárodné 
štandardy umožňujú merať nízke dávky (Gy) ako aj vysoké dávky (1 - 100 kGy) s 
presnosťou do 5 %. Automatizovaný systém dopravníka s obracačom umožňuje 
kontinuálne ožarovať väčšie objemy materiálu v pôvodných obaloch a škatuliach.  
 Pracovisko spĺňa požiadavky medzinárodnej normy EN ISO 13485:2012 pre 
sterilizáciu zdravotníckych pomôcok zväzkom urýchlených elektrónov a ISO 
9001:2008 pre sterilizáciu zväzkom urýchlených elektrónov. Taktiež veľmi úzko 
spolupracuje s MAAE (Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu), či už na 
regionálnych projektoch pre medzinárodnú spoluprácu alebo formou poskytovania 
expertov pre misie MAAE. 
 

e) Spolupráca UCEA v oblasti výskumu v roku 2013 
 

Inštitúcia výskum 

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva, Slovenská 
technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky 
a informatiky, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava 

Metalické sklá  
GaAs detektory 

Ústav elektroniky a fotoniky, Slovenská technická 
univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a 
informatiky, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava 

Si substrát  
MOS štruktúry 
Si substrát VEGA2013výzva 

Elektrotechnický ústav,  
Slovenská akadémia vied, Dúbravská cesta 9, 814 04, 
Bratislava 

GaAs detektory 

Ústav polymérov 
Slovenská akadémia vied, Dúbravská cesta 9, 814 04, 
Bratislava 

polyméry 

Fakulta priemyselných technológií, 
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, T. 
Vansovej 1054/45, 020 32 Púchov 

Polyméry, hydrogély,  

Ústav pre výskum srdca, 
Slovenská akadémia vied, Dúbravská cesta 9, 814 04, 
Bratislava 

Ľudská koža, potkany 
RER8014, 
APVV- 0241-11 

Fakulta špeciálnej techniky, 
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Pri 
parku 19, 911 06  Trenčín 

Kompozitné materiály pre 
obranné zložky 
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EVPU Nová Dubnica, 
Trenčíanska 19, 018 51 Nová Dubnica 

Urýchľovačové technológie, 
degradácia PCB 

Ústav Zoológie SAV,  
Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava 

Sterilizácia medovicového 
medu APVV-0115-11 

Mäspoma spol. s r.o. 
T.G.Masaryka 8/955, 960 01 Zvolen 

Dekontaminácia korenín 

Stirilab s.r.o. 
Textilná 23, 034 01 Ružomberok 

Sterilizáciazdravotníckych 
pomôcok  

Ján Jánoš 
90621 Jablonka 63 

Dekontaminácia sušených 
húb 

 
 
Expertízna a komerčná činnosť UCEA 
 
 V roku 2013 formou spolupráce na riešení dvoch projektov APVV, troch 
projektov technickej spolupráce s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu, 
vypracovaním štúdií a komerčnou činnosťou sa získal príjem UCEA vo výške 
prevyšujúci 30 000 €. 
 
 
 
ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOSŤ 
 
 V dňoch 24. a 25. marca 2013 sa konala II. celouniverzitná konferencia 
študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ) SZU, ktorá prebiehala v 4 
samostatných sekciách podľa jednotlivých fakúlt. Nad podujatím, ktoré sa konalo aj 
pri príležitosti osláv 60. výročia inštitucionálneho ďalšieho vzdelávania 
zdravotníckych pracovníkov, prebrala záštitu rektorka Slovenskej zdravotníckej 
univerzity Dr. h. c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc..  
 Celkove bolo prezentovaných 36 prác študentov pregraduálneho štúdia, 
z toho 13 prác na FOaZOŠ, 8 prác na FVZ, 9 prác na FZ v Banskej Bystrici a 6 prác 
na LF. Navyše, v rámci fakultného kola ŠVOČ LF bolo odprezentovaných aj 5 prác 
doktorandov.  
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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 2012 VR LF SZU a v októbri 2012 VR 
SZU schválila kritériá na habilitačné konanie a konanie na vymenovanie profesorov 
na LF SZU. Pri vypracovávaní 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 MŠVVaŠ SR 
dekani lekárskych fakúlt na Slovensku a predseda stálej Pracovnej skupiny 
Akreditačnej komisie pre lekárske a farmaceutické vedy. V akademickom roku 
2013/2014 príde k aktualizácii a inovácii týchto kritérií v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ 
SR. V pláne je takisto akreditácia ďalších študijných odborov na fakultách SZU. 
Hlavným kritériom je hlavne kvalita, aby docenti a profesori zo SZU boli skutočne 
kvalitní a všeobecne uznávaní odborníci, obohacujúci pedagogický proces tak na 
SZU ako aj na iných univerzitných pracoviskách. 
 
 
Habilitačné konanie  
 
 Na Lekárskej fakulte v roku 2013 úspešne habilitoval 1 uchádzač v študijnom 
odbore Vnútorné choroby - doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD. z Katedry 
všeobecného lekárstva LF SZU.  
 Na Fakulte verejného zdravotníctva v roku 2013 úspešne habilitoval 1 
uchádzač v študijnom odbore Verejné zdravotníctvo- MUDr. Jozef. Čmelo, PhD., 
MPH. 
 
 
Vymenúvacie konanie  
 
 Na Lekárskej fakulte SZU, ani na Fakulte verejného zdravotníctva SZU 
neprebehlo v roku 2013 žiadne vymenúvacie konanie.  
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8. ZAMESTNANCI VYSOKEJ ŠKOLY 
 
 
 Slovenská zdravotnícka univerzita zamestnávala k 31. decembru 2013 spolu 
700 zamestnancov. V porovnaní s rokom 2012 sa zvýšil počet o 5 zamestnancov.  
 
 Nasledujúce tabuľky uvádzajú priemerný evidenčný počet zamestnancov, 
vzdelanostnú a vekovú štruktúru zamestnancov SZU.  
 
 Z hľadiska kvalifikácie predstavovala SZU v roku 2013 vysokú školu, kde 
z celkového počtu všetkých zamestnancov malo 486 zamestnancov vysokoškolské 
vzdelanie (tabuľky č. 9, 10 prílohy).  
 
 

Priemerný evidenčný počet zamestnancov v roku 2013 
 

  fyzické osoby prepočítané 
osoby 

Pedagogickí zamestnanci - vysokošk.vzdelanie (L, F, OV) 364,82 223,86 
Vedeckovýskumní zamestnanci - s ved.kvalif. 52,82 49,15 
Vedeckovýskumní zamestnanci - VŠ bez ved.kvalif. 30,85 30,12 
Vedeckovýskumní zamestnanci – (VOV, ÚSOV) (laboranti) 48,00 42,45 
Technicko-hospodárski zamestnanci 138,77 130,22 
Prevádzkoví zamestnanci - robotnícke povolania 58,64 56,75 
 
s p o l u  693,90 532,55 

 
 

 
Vývoj prepočítaného počtu zamestnancov SZU 2008-2013 

 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 
Pedagogickí zamestnanci - 
vysokošk.vzdelanie (L, F, OV) 211,68 226,49 235,50 215,40 218,87 223,86 
 
Vedeckovýskumní zamestnanci -  
s ved.kvalif. 58,28 62,30 64,96 52,45 53,90 49,15 
 
Vedeckovýskumní zamestnanci - 
VŠ bez ved.kvalif. 52,11 50,36 50,19 34,90 36,32 30,12 
 
Vedeckovýskumní zamestnanci – 
(VOV, ÚSO, laboranti) 69,18 64,80 60,98 39,20 44,10 42,45 
 
Ostatní 204,84 213,25 224,15 165,77 176,22 186,97 
 
Spolu 633,53 656,12 672,86 531,72 529,41 532,55 
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Pre porovnanie uvádzame prehľad kvalifikačnej štruktúry zamestnancov za 
obdobie rokov 2008 – 2013  

 

  2008 
 

2009 
 

2010
 

2011 
 

2012 
 

2013 

vedecko-pedagogický titul 
profesor 52 55 49 57 60 57 
docent 92 94 104 83 88 87 

        

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

CSc./PhD. 275 298 312 266 299 294 
 
 
 
 

 
Vzdelanostná štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2013 

 
stupeň vzdelania počet zamestnancov 

vysokoškolské (II. stupňa) 493 
vysokoškolské (I. stupňa) 12 
vyššie odborné vzdelanie (VOV) 0 
úplné stredné odborné (ÚSO) 173 
stredné odborné (SO) 12 
základné 10 
 
s p o l u 700 

 
 
 
 

Veková štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2013 

vekové rozpätie počet zamestnancov 

do 20 rokov 0 
21-25 rokov 11 
26-30 rokov 40 
31-35 rokov 40 
36-40 rokov 62 
41-45 rokov 67 
46-50 rokov 82 
51-55 rokov 106 
56-60 rokov 128 
61-65 rokov 84 

66 a viac rokov 80 

s p o l u 700 
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 Nasledujúca tabuľka informuje o priemerných platoch (mužov a žien) podľa 
pracovného zaradenia a dosiahnutej kvalifikácií na SZU k 31. decembru 2013  
 
 

Priemerný plat zamestnanca v SZU k 31. 12. 2013 
pedagogickí zamestnanci  s VŠ muži 1208,4 
  ženy 1032,7 
vedeckovýskumní zamestnanci s VŠ ved. kvalif. muži 1061,9 
  ženy 1068,8 
vedeckovýskumní zamestnanci s VŠ muži 806,6 
  ženy 799,6 
vedeckovýskumní zamestnanci s ÚSO muži 644,0 
  ženy 601,5 
technicko-hospodárskí zamestnanci muži 934,6 
  ženy 729,8 
robotnícke povolania a prevádzkoví zamestnanci muži 653,4 
  ženy 470,8 

 
 
 
 
Prehľad počtu menovaných profesorov, habilitovaných docentov, 
absolventov doktorandského štúdia a udelených vedeckých hodností 
DrSc. v roku 2013 podľa pracovísk 
 
 

Fakulta  profesori docenti PhD. DrSc. 
     
Lekárska fakulta 0 1 0 0 
FOaZOŠ 0 0 1 0 
FVZ 1 0 1 0 
FZ 0 0 1 0 
     
Spolu SZU 1 1 3 0 
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Zapojenie zamestnancov do mobility 
 
 V akademickom roku 2012/2013 SZU vyslala 5 zamestnancov na mobilitné 
pobyty za účelom výučby a školenia. 
 V rámci programu ERASMUS sa mobility za účelom výučby zúčastnili doc. 
PhDr. Adriana Repková, PhD. a PhDr. Elena Žiaková, PhD. z FOaZOŠ, v období 8.-
12. 4. 2013 na Univerzite Palackého v Olomouci, v Českej republike. 
 V rámci programu ERASMUS sa mobility za účelom školenia zúčastnili RNDr. 
Csilla Mišľanová, PhD. a RNDr. Martina Valachovičová, PhD. z FOaZOŠ, v období  
11.-17. 2. 2013 na Univerzite Palackého v Olomouci, v Českej republike;z LF MUDr. 
Simona Dianišková, PhD., v období 9.-12. 5. 2013 na Universitá degli Studi di 
Brescia, v Taliansku. 
 V kalendárnom roku 2013 celkovo vycestovalo v rámci programu ERASMUS 9 
zamestnancov SZU. 
 
 V akademickom roku 2012/2013 SZU prijala 3 kolegov na mobilitné pobyty za 
účelom výučby. 
 V rámci programu ERASMUS sa mobility za účelom výučby na pôde FOaZOŠ 
zúčastnili Mgr. Věra Vránová, PhD. a Mgr. Renáta Hrubá v období 18.-22. 3. 2013, 
z Univerzity Palackého v Olomouci, z Českej republiky a na pôde LF MUDr. Kinga 
Plewa v období 18.-23. 3. 2013 z univerzity Angelus Silesius, Walbrzych, v Poľsku. 
 V kalendárnom roku 2013 celkovo v rámci programu ERASMUS prišlo za 
účelom výučby na SZU 5 zahraničných pedagogických pracovníkov. 
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9. PODPORA ŠTUDENTOV 
 
 
 Slovenská zdravotnícka univerzita podporuje študentov najmä v sociálnej 
oblasti. 

 
 Univerzita v roku 2013 vyplatila študentom sociálne štipendiá vo výške 
183 960 eur, z toho pre študentov Lekárskej fakulty vo výške 21745 eur, študentom 
Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií vo výške 64965 eur, 
študentom Fakulty verejného zdravotníctva vo výške 28055 eur a študentom Fakulty 
zdravotníctva vo výške 69195 eur. 
 
Priznané sociálne štipendiá v roku 2013 – denná forma štúdia 
 

Rok 2013 

LF FOaZOŠ FVZ FZ BB Spolu SZU 
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január 12 1 865 € 28 5 290 € 18 2 615 € 37 7 960 € 95 17 730 €
február 12 2 220 € 29 6 795 € 18 3 415 € 34 6 045 € 93 18 475 €
marec 14 2 645 € 35 8 515 € 19 3 320 € 37 8 165 € 105 22 645 €
apríl 14 2 245 € 37 7 620 € 20 3 430 € 36 6 655 € 107 19 950 €
máj 13 1 975 € 33 5 925 € 19 2 840 € 35 6 675 € 100 17 415 €
jún 14 2 515 € 28 5 930 € 15 2 725 € 32 6 910 € 89 18 080 €
júl     2 315 € 2 415 € 2 355 € 6 1 085 €
august        2 415 € 2 355 € 4 770 €
september 6 965 € 16 2 915 € 9 1 655 € 13 2 580 € 44 8 115 €
október 6 965 € 16 2 915 € 9 1 655 € 13 2 580 € 44 8 115 €
november 12 3 755 € 30 9 085 € 12 3 395 € 27 9 680 € 81 25 915 €
december 13 2 595 € 41 9 660 € 12 2 175 € 37 11 235 € 103 25 665 €
Vyplatené 
sociálne 
štipendiá   
v r. 2013   

21 745€   64 96 €  28 055 €  69 19 €   183 96 €
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 V akademickom roku 2013 univerzita priznala motivačné štipendium 10 % 
študentom každej fakulty. 
 
Priznané motivačné štipendiá v roku 2013 – denná forma štúdia 
 

Fakulty SZU 
Počet študentov, 

ktorým boli priznané 
motivačné štipendium 

Vyplatené 
motivačné štipendiá 

v € 

FOaZOŠ 35 3 800 € 

FVZ 14 1 400 € 

LF 20 2 400 € 

FZ BB 24 2 600 € 

Spolu za SZU 93 10 200 € 

 
 Pri stúpajúcom počte študentov v dennej forme štúdia, stúpajú aj zvýšené 
finančné náklady na sociálne alebo motivačné štipendium, ktoré v zmysle zákona 
131/20002 Z. z. musíme študentom poskytovať. Univerzita za rok 2013 vyplatila 
študentom motivačné štipendium vo výške 10 200 eur. V roku 2012 poskytla 
študentov sociálne štipendium vo výške 170 975 eur, za rok 2013 vo výške 
183 240 eur. 
 
 V roku 2013 sa konal tretí ročník Dňa otvorených dverí. Jednotlivé fakulty 
spolu so svojimi študentmi pripravili pre študentov stredných škôl prehliadku 
výučbových priestorov. Ukázali im ako sa pripravujú vysokoškoláci na jednotlivé 
zdravotnícke povolania, ale aj sa pochválili so zaujímavosťami, ktoré na fakultách 
majú.  
 Počas druhého ročníka Dňa študentstva bol oceneným pedagógom 
slávnostne odovzdaný Ďakovný list za svoju pedagogickú prácu, entuziazmus a nové 
prínosy do pedagogickej činnosti a aktívni študenti dostali akademickú pochvalu za 
svoje vynikajúce študijné výsledky a za reprezentáciu svojej fakulty a univerzity. 
Naši študenti nás reprezentujú veľmi dobre: zorganizovali prednášky na rôzne témy 
v Panta Rhei, organizovali výstavy, semináre chirurgického šitia, pripravili prednášky 
o zdraví pre stredoškolákov, venovali sa diabetikom. Naši záchranári univerzitu 
reprezentujú na vysokej úrovni, čoho dôkazom sú aj ich umiestnenia na týchto 
súťažiach. Naši študenti sa zúčastnili na Univerzitnej regate vysokých bratislavských 
škôl. Niektoré z týchto aktivít sa konali pod vedením našich pedagógov, mnohé 
z nich si študenti organizovali sami. 
 Univerzita už tretí rok ponúka uchádzačom o vysokoškolské štúdium aj 
možnosť prípravy na prijímacie skúšky. Organizuje v mesiacoch november až apríl 
prípravné kurzy z biológie a chémie. Je to pre uchádzačov o štúdium na Fakulte 
verejného zdravotníctva a uchádzačov o štúdium na Lekárskej fakulte.   
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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 takmer 780 počítačov v priestoroch SZU a 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. 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 40 pracovísk, ktoré 
sú vybavené aj projekčnou technikou, ako aj 3 počítačové učebne v 
Banskej Bystrici s celkovou kapacitou 69 pracovísk, 

− 2 jazykové učebne v Banskej Bystrici, ktoré sú vybavené 21 PC, 
− 32 učební v Bratislave,30 učební v Banskej Bystrici vrátane učební 

v Polyfunkčnom objekte a 1 učebňa v Modre-Harmónii je vybavených 
technikou pre pedagogický proces (dataprojektor a notebook), 

− 4 prednáškové miestnosti v Bratislavea10 v Banskej Bystrici je vybavených 
navyše aj ozvučovacou technikou, 

− 1 prednášková miestnosť v Banskej Bystrici je vybavená systémom s 
3Dprojekciou pre 140 poslucháčov, 

− v Banskej Bystrici pribudla dokončením Polyfunkčného objektu SZU aj Aula 
s kapacitou 500 miest a 3 miestnosti s vybavením na realizovanie 
konferencií s celkovou kapacitou asi 80 miest. 

 Okrem toho je k dispozícii v Bratislave 7, v Banskej Bystrici 6 a v Modre-
Harmónii 2 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 9 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. 
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 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 44 pracovísk. 
 Bol dokončený systém informačných panelov, ktorý je realizovaný 
prostredníctvom 19 veľkoplošných obrazoviek. 
 V oblasti ostatných informačných technológií prevádzkuje univerzita, 
centrálny register študentov, akademický informačný systém MAIS, zahrňujúci 
oblasť pregraduálneho štúdia, ktorý bol prepojený so systémom pre odovzdávanie 
záverečných prác študentov do CRZP. Ďalej univerzita prevádzkuje svoj ekonomický 
a účtovný systém, systém v oblasti personalistiky (centrálny register zamestnancov) 
a spracovania miezd, systém ubytovacích služieb, systém evidencie študentov 
ďalšieho vzdelávania a knižničný systém vrátane centrálneho registra evidencie 
publikačnej činnosti. 
 Začali práce na projekte elektronického testovania študentov pre pedagogický 
proces, ako aj na projekte SOVA riešiaci proces vytvárania záverečných prác 
študentov. 
 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 domény szu.sk a studentszu.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, poradenské, implementačné a iné služby. 

. 

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, 
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vedeckovýskumným pracovníkom, lekárom, študentom a iným zdravotníckym 
pracovníkom.  
 K 31. decembru 2013 evidovala univerzitná knižnica 6 381 používateľov 
a 31 695 knižničných jednotiek. 
 
 Knižnica poskytuje nasledovné služby: 

- výpožičné prezenčné a absenčné (počet výpožičiek za rok 2013: 17 212 
jednotiek), 

- konzultačné a poradenské služby (za rok 2013  bolo poskytnutých 76 h 
konzultácií), 

- bilbiograficko-rešeršné služby (vypracovaných rešerší za rok 2013 bolo 
852), 

- medziknižničnú a medzinárodnú medziknižničnú službu (za rok 2013 bolo 
celkom 507 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). 

 
 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 
2013 reprezentujú rozvojové projekty, o ktoré sa uchádzala ako hlavný riešiteľ, či 
spoluriešiteľ prostredníctvom APVV, MZ SR a MŠVVaŠ SR.  

Do APVV bolo podaných celkove 18 žiadostí, z toho v 8 bola SZU ako hlavný 
riešiteľ a 10 ako spoluriešiteľská organizácia. Napriek viacerým vysokým bodovým 
hodnoteniam a pozitívnym posudkom, bol pre financovanie prijatý len 1 projekt 
z každej z týchto 2 skupín žiadostí – úspešnosť 11%.  

Na MZ SR bolo podaných celkove 14 žiadostí, pre financovanie boli prijaté 3 
projekty, úspešnosť predstavuje 21%.  

Na MŠVVaŠ SR bola podaná 1 žiadosť, zatiaľ je v oponentskom pokračovaní. 
 

Prehľad podaných žiadostí za rok 2013 

 

P
or.č. 

Názov 
A

kronym
 

číslo  

Žiadateľ 

P
artner 

Zodp. 
riešiteľ

Rozpočet  

dotácia / 
finančný 

príspevok 

vlastné 
zdroje 

SZU 
spolu v € 

 

  
Vyhlasovateľ výzvy APVV 

 

1 

Coxsackievirusová 
infekcia mláďat 

narodených outbredným 
myšiam infikovaných v 
priebehu tehotenstva 

CVIG
M

 

APVV-0424-12 SZU   

doc. RN
D

r. Shubhada Bopegam
age, CSc. 

249 281,00   249 281,00

 

2 

Surveillance 
enterovírusov v 

Slovenskej republike a 
štúdium patogenézy 
enviromentálnych a 
klinických izolátov v 
experimentálnom  

SEVS 

APVV-0511-12 

RÚ
VZ BB 

  

118 985,00   235 746,00  

3 

Príprava modelových 
subcelulárnych vakcín z 

manooligomérnych 
štruktúr kvasunky 
Candida Albicans 

CAN
VAC 

APVV-0038-12

Chem
ický ústav SAV 

  

M
VD

r. Katarína Am
brušová 

50 133,00   249 446,00  

4 

Vývoj a testovanie 
nového typu 

glykokonjugátových 
vakcín na báze 

modelového LPS 
patogénu Vibrio cholerae 

O139 

VIBRIO
 

APVV-0031-12 

  

50 136,00   244 138,00  
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5 

Zriedkavé genetické 
syndrómy so zvýšeným 

rizikom morbidity a 
mortality u slovenských 

pacientov 

RARE 

APVV-0283-12 SZU   

RN
D

r. Katarína 
Volkovová, PhD

. 

249 840,00   249 840,00  

6 

Mechanizmus bunkovej 
internalizácie 

nanomateriálov zlata a 
oxidu železa: vplyv tvaru, 

povrchovej úpravy a 
funkcionalizácie 

N
AN

O
U

PTAKE 

APVV-0335-12 

Ú
EO

 SAV 

  
Ing. M

onika 
U

rsínyová, CSc. 

23 023,00   249 760,00  

7 

Regulačné mechanizmy 
vápnikovej signalizácie u 
pacientov s chronickým 
ochorením obličiek a ich 
ovplyvnenie vitamínom D 

N
EFRO

CALD
 

APVV-0336-12 
SZU 

FM
FI U

K 

RN
D

r. Ingrid Lajdová, 
PhD

. 219 000,00   249 000,00  

8 

Vývoj diagnostického 
nástroja pre kvantitatívne 

nástroje MRI 
zobrazovanie biogénneho 

železa v klinickej praxi 
FerroQ

uant 

APVV-0431-12 

Ú
stav m

erania 
SAV 

  

doc. M
U

D
r. Peter 

Bořuta, CSc. 

57 431,00   233 795,00

schválený 

9 
Nové technológie pre 

úpravu súčasných high-
tech materiálov 

H
TM

AT 

APVV-0197-
12 

SZU 

FEI STU
 

Ing. M
arko 

Fűlőp, PhD
. 

121 007,00   241 889,00  

10 

Vplyv endokrinných 
disruptorov na výskyt 

endokrinopatií a diabetes 
mellitus 

EFED
 

APVV-0319-12 

UPJŠ   

Ing. Kam
il Čonka 

51 017,00   249 716,00  

11 

Vplyv expozície 
polychrórovaných 

bifenylov na 
metabolizmus kosti a 
rozvoj osteoporózy v 

experimentálnom modeli-
význam statusu vitamínu 

D 

O
STEO

RAT 

APVV-0615-12 

SZU   

RN
D

r. Zora Krivošíková, PhD
. 

250 000,00   250 000,00  

12 
Vývoj metódy pre 

lamelárnu transplantáciu 
rohovky 

FEM
TO

 

APVV-0838-
12 

SZU   

prof. M
U

D
r. 

Andrej 
Černák,D

rSc. 

224 430,00   224 430,00  

13 Polymérne transportné 
systémy pre vývoj liečiv 

PO
LYTRAN

S 

APVV-0295-12 

Ú
stav polym

érov 
SAV 

  

M
U

D
r. Jana 

Tulinská, PhD
. 

67 320,00   248 264,00  
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14 

Modelové glykánové 
antigny C.albicans-

štúdium imunobiologickej 
aktivity syntetických 
formúl mimikujúcich 

štruktúru dominantných 
PAMP 

Candida 

APVV-0558-12 

ChÚ
 SAV 

  

82 000,00   249 979,00  

15 

Analýza zdraviu 
prospešných zložiek 

cereálnych frakcií a ich 
využitie pre prípravu 
funkčných potravín a 

nutraceutík 

AZPRO
CF 

APVV-0422-12 

FCH
PT STU

 

  

RN
D

r. M
artina 

Valachovičová, PhD
. 

35 000,00   250 000,00  

16 

Integrovaný manažment 
riadenia rizika 

mimoriadnych radiačných 
udalostí 

M
AN

AG
EM

EN
T 

APVV-0773-12 VUJE   

RN
D

r. H
elena 

Cabáneková, PhD
.

14 058,00   204 938,00  

17 
Suplementácia vitamínom 

D-podporná liečba pri 
hepatitídach 

H
EPAD

EK 

APVV-0576-
12 

SZU   

RN
D

r. Csilla 
M

išľanová, 
PhD

. 178 000,00   178 000,00  

18 

Pôsobenie chemických 
polutantov ako 
endokrinných 

rozušovačov u detí. 

PCPED
 

APVV-0571-12 SZU   

doc. PhD
r. Eva 

Šovčíková, CSc. 

250 000,00   250 000,00

schválený 

Vyhlasovateľ výzvy MZ SR  

19 

Vírusová infekcia počas 
gravidity a jej vzťah k 
imunitnému systému 

matky, plodu a 
potomstva  

VIIS 

  SZU   

doc. RN
D

r. 
Shubhada 

Bopegam
age, 

CSc. 99 516,67 42 700,00 142 216,67  

20 

Podiel sociálnych a 
enviromentálnych 

faktorov  na zdravotnom 
stave detskej populácie v 

okrese Revúca 

  

  SZU   

doc. PhD
r. 

Beáta Frčová, 
PhD

., M
PH

,  

25 047,00 10 760,00 35 807,00  

21 Výskum v oblasti 
kmeňových buniek  VKB 

  SZU   

RN
D

r. 
M

artina 
Valachovičo

vá, PhD
. 

87 000,00 39 010,00 126 010,00  

22 
Zavedenie moderných 

diagnostických metód v 
epidemiologickej štúdii  

SUNNY 

  SZU   

RN
D

r. 
M

artina 
Valachovičo

vá, PhD
. 

98 150,00 43 090,00 141 240,00  

23 
Postnatálna expozícia 

dojčiat polybrómovaným 
difenyéterom 

BDEINTAKE 

  SZU   

Ing. Beáta 
D

robná, 
CSc. 80 345,00 34 170,00 114 515,00

schválený
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24 

Modulácia interaktívnej 
funkcie 

neuroendokrinného, 
reprodukčného a 

imunitného systému pri 
nanoterapii: význam pre 

klinickú prax a 
nanotechnológie. 

ENDIMNANO

  SZU   

M
gr. Eva  Rollerová, 

PhD
. 42 000,00 18 000,00 60 000,00  

25 

Štúdium vzťahu materno 
- fetálnej expozície 
špéciám kovov a 

hypertenzie indukovanej 
graviditou  

PREGMETEX

  SZU   
doc. M

U
D

r. 
Igor Rusňák, 
PhD

., m
im

. 
prof. 99 692,00 29 322,00 129 014,00  

26 

Anti-biofilmový účinok 
včelieho medu proti 

patogénom z chronických 
rán 

  

  SZU   

doc. RN
D

r. 
Viktor 

M
ajtán, CSc.

88 842,00 37 144,00 125 986,00  

27 

Vplyv suplementácie 
vitamínu D na 

akumuláciu pokročilých 
produktov glykácie 

(AEGs) a intacelulárneho 
kalcia u pacientov s 

metabolickým 
syndrómom. Klinická 

placebom kontrolovaná 
štúdia. 

  

  SZU   

M
U

D
r. Branislav Vohnout, PhD

.

36 440,00 15 617,00 52 057,00  

28 
Molekulárna diagnostika 

alergie - využitie 
proteínového microarray  

MODIAL 

  SZU   

RN
D

r. M
ira 

H
orváthová, 

PhD
. 99 993,00 48 190,00 148 183,00  

29 

Expozícia ľudskej 
populácie PCB vo 

vybraných regiónoch 
východného Slovenska 

PCBEXPO
   SZU   

M
U

D
r. Ľubica 

Palkovičová, 
PhD

. 99 999,00 42 883,00 142 882,00

schválený 

30 

Personálna expozícia 
mikroskopickým hubám 
v plne klimatizovanom 
vnútornom prostredí 

  

  SZU   

D
oc. Ing. 
Elena 

Piecková, 
M

PH
, PhD

. 

99 999,00 42 857,00 142 856,00  

31 

Pôsobenie  
polyhalogénovaných  

organických  polutantov 
ako  endokrinných 

rozrušovačov na deti 

  

  SZU   

Prof. M
U

D
r. 

Tom
áš Trnovec, 
D

rSc. 

99 999,99   42 870,00 142 869,99

schválený 

32 
Príprava darcovských 
rohoviek na lamelárnu 

transplantáciu 
  

  SZU   

prof. M
U

D
r. 

Andrej 
Černák, 
D

rSc. 

75 349,40 32 520,00 107 869,40  

Vyhlasovateľ výzvy MŠVVaŠ SR  

33 

Modernizácia technickej 
infraštruktúry výskumu a 

vývoja na FZ SZU v 
Banskej Bystrici s 

orientáciou na moderné 
trendy v zdravotníctve   

46
01

28
 

SZU   

prof. M
U

D
r. Svetozár 

D
luholucký, CSc. 

2 992 195,02 

  

2 992 195,02 
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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 niektoré z najdôležitejších aktivít 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 
 Európska komisia – program ERASMUS 
 Projekty technickej spolupráce s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú 

energiu (RER0034, RER 1011, RER6023, SLR6003) 
 EURADOS – The European Radiation Dosimetry Group 
 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).  
 

   

Realizácia zahraničných pracovných ciest SZU 
 
 V roku 2013 bolo plánovaných a schválených celkovo 327 zahraničných 
pracovných ciest z toho sa zrealizovalo 304 ciest. Vzhľadom na mimoriadne napätú 
situáciu v rozpočte SZU sa z prostriedkov SZU realizovali cesty iba za účelom 
uzatvárania zmlúv a dôležitých jednaní vedenia SZU. Okrem vyslania študentov 
v rámci výmenných aktivít (Graz, Ternopil) boli všetky ostatné  zahraničné pracovné 
cesty hradené z prostriedkov grantov, sponzorov alebo programu ERASMUS.  
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Realizované ZPC SZU  
 

Pracovisko 
Počet  

vyslaných 
osôb 

Akt. účasť/ vyžiadaná 
prednáška 

Účasť z iných dôvodov 
(obhajoby, komisie...) 

Celkové 
náklady 

Rektorát  12 12  1298,86 
LF  163 139 24 27836,47
FOZOŠ  24 21 3 1624,42 
FVZ  30 27 3 26386,66
FZ B.B.  6 6  1840,45 
vodiči 69  1556,56 
SPOLU 304 274 30 60543,42
 
 
Medzi najdôležitejšie zahraničné pracovné cesty s aktívnou účasťou patrili: 
 

‐ Pravidelné zasadanie CAT pri EMA    Veľká Británia 
‐ Dioxin 2012 Symposium      Austrália 
‐ Kongres Európskej kardiologickej spoločnosti   Nemecko 
‐ Pracovné stretnutie projektu EU „Demtest“   Nemecko 
‐ ISN Nexus Symposium 2012 Bone and Kidney   Dánsko 
‐ 16th Congress of the European Federation  

of Neorological Societies      Švédsko 
‐ IAEA, technical meeting      Rakúsko 
‐ Prac. progres míting riešiteľov projektu DENAMIC  Švédsko 
‐ Prac. stretnutie ESAR, odborný seminár „HEPVIR“  Rakúsko 
‐ Konferencia RECOOP Life Science    Česká republika 
‐ Stretnutie projektu ERINHA a zástupcov rezortu  Rakúsko 
‐ Stretnutie k projektu GRACE     Belgicko 
‐ Konferencia Bioethics and Christian Europe, FEAMC AMCI Taliansko 
‐ Stretnutie AASLD Annual meeting    USA 
‐ Zastupovanie EAHP (Eur. Spoloč. Nemocn. Lekárnikov) Belgicko 
‐ 30. Európsky Epileptologickom Kongrese   Veľká Británia 
‐ 2nd Meeting of the Committee on Bioethics DB-BIO  Francúzsko 
‐ Európsky echokardiogragický kongres    Grécko 
‐ Konferencia ISEE 2013      Švajčiarsko 
‐ Konferencia IMED 2013      Rakúsko 
‐ 20th Committee meeting for the Theme Health  Belgicko 
‐ Záver. Stretnutie k projektu EUROSAPPORT VI   Belgicko 
‐ Prac. strenutie k projektu SIALON II.    Nemecko 
‐ General Assembly Meeting k projektu Q-NANO   Česká republika 
‐ Biofyzikálne aplikácie elektrónového urýchľovača TM IAEA  Rakúsko 
‐ Pracovné stretnutie EUROCJD      Nórsko 
‐ 6th International Hematology Expert Meeting   Malta 
‐ Pracovné stretnutie EREN EFSA     Taliansko 
‐ 46. Ofhtalmologický kongres     Grécko 
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Aktivity pracovníkov SZU v EC EU – v medzinárodných organizáciách 
a sieťach 
  
 Prorektor pre medzinárodné vzťahy, prof. MUDr. Ján Slezák, DrSc., D.h.c. 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 v roku 2013 patrili: 
 

 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 

 
 

Organizácia medzinárodných vedeckých a odborných podujatí 
 
 Jednotlivé fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity organizovali alebo 
spoluorganizovali v roku 2013 viac ako 15 medzinárodných vedeckých a odborných 
podujatí. Spomenieme len niektoré. 
  V dňoch 17. - 19. januára 2013 sa konal IV. Slovenský vakcinologický 
kongres. Jeho organizátorom bola Slovenská epidemiologická a vakcinologická 
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spoločnosť Slovenskej lekárskej spoločnosti (SEVS SLS) v spolupráci s Fakultou 
verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. 
 V spolupráci s Pražskou školou fyzioterapie sa organizovali kurzy Dynamickej 
neuromuskulárnej stabilizácie. Spoluorganizátor zo SR bola Katedra fyzioterapie 
FZvBB SZU. Celkovo bolo zorganizovaných 5 kurzov (25.-27.1.2013, 17.-18.5.2013, 
7.-9.6.2013, 25.-27.10.2013, 22.-24.11.2013). 
 Katedra urgentnej medicíny SZU zorganizovala v dňoch 18. - 20.apríla 2013 
IV. Stredoeurópsky kongres urgentnej medicíny a medicíny katastrof. 
Dňa 24. apríla 2013 Katedra medicínskeho práva LF SZU zorganizovala 
Medzinárodný seminár Slovenskej spoločnosti zdravotníckeho práva SLS 
a Spoločnosti medicínskeho práva ČLS. 
 Ústav psychológie LF SZU bol v roku 2013 spoluorganizátorom 7. 
medzinárodnej odbornej konferencie dopravných expertov FIT TO DRIVE, ktorá sa 
konala v Berlíne  v termíne 25. -26. apríla 2013. 
 V dňoch 23.-26. mája 2013 usporiadala Slovenská zdravotnícka univerzita v 
spolupráci s ÚVS SAV medzinárodné sympózium Advances in Cardiovascular 
Research, ktoré sa uskutočnilo v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach. 
Sympózium bolo zamerané na užšie prepojenie základného výskumu 
srdcovocievnych ochorení s klinickou praxou. Ústrednou témou sympózia boli 
najnovšie objavy vo výskume ochorení srdca a ciev, predovšetkým ischemickej 
choroby srdca a hypertenzie, a to od génov a molekúl až po klinické aplikácie, so 
zvláštnym zreteľom na rizikové faktory a genetické aspekty vzniku patologických 
stavov. 
 V spolupráci so Spoločnosťou akupunktúry SLS a Katedrou akupunktúry 
ÚTČM LF SZU sa v období 31. mája -2. júna 2013 konal Medzinárodný kongres 
akupunktúry v Znojme. 
 V termíne 7.- 8. júna 2013 SZU spoluorganizovala podujatie s medzinárodnou 
účasťou XIII dni mladých chirurgov. 
 Klinika pneumológie a ftizeológie LF SZU organizovala v dňoch 12.-15. júna 
2013 Slovenský a Český kongres pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti.  
 Na Klinike pre deti a dorast A. Getlíka LF SZU sa v dňoch 20.- 21.septembra 
2013 uskutočnila konferencia Slovenskej spoločnosti dorastového lekárstva 
s medzinárodnou účasťou.  
 IV. kongres s medzinárodnou účasťou ZOONÓZY – spoločná ochrana zdravia 
ľudí a zdravia zvierat sa konal 16.–18. októbra 2013. Podujatie organizovala 
Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť (SEVS) v spolupráci s 
Fakultou verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity. 
 V dňoch 17.-19. októbra 2013 SZU spoluorganizovala Bratislavské 
hematologické dni, podujatie s medzinárodnou účasťou. 
 V dňoch 28.-30. novembra 2013 Ústav chémie, klinickej biochémie 
a laboratórnej medicíny LF SZU usporiadal 16. ročník kongresu Laboratórna 
medicína s medzinárodnou účasťou viac ako 400 odborníkov. 
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Účasť študentov na medzinárodných aktivitách 
 
 
 II. Plzenský pohár záchranárov, 3.-5. 5. 2013 absolvovali 3 študenti fakulty 
Verejného zdravotníctva (Blažej Rybár, Zuzana Šagátová a Simona Sirágiová). 
 Medzinárodná letná škola v Ternopile, ktorá sa konala v dňoch 1. – 29. 7. 
2013 sa za Slovenskú zdravotnícku univerzitu zúčastnili piati študenti (Martin 
Sirotňák, Terézia Sedláčková, Zuzana Tomašková, Lucia Szpeváková a Simona 
Simonidesová). 
 Medzinárodný študentský kongres v Grazi, ktorý sa konal v dňoch 4. – 6. 7. 
2013. Za Slovenskú zdravotnícku univerzitu sa zúčastnili traja študenti (Martina 
Chovancová, Andrea Illés a Kristián Šimko).  
 
 

Program ERASMUS 
 
 SZU vyslala v kalendárnom roku 2013 svojich zástupcov na mobility, ktoré sú 
podrobnejšie uvedené v kapitolách Informácie o poskytnovanom vysokoškolskom 
vzdelávaní a Zamestnanci univerzity. 
 
 V roku 2013 boli uzavreté nové bilaterálne dohody v rámci mobilít ERASMUS 
s nasledujúcimi vysokoškolskými inštitúciami: 
 

 Albert-Ludwigs University, Freiburg 
 Universitá degli Studi di Brescia 
 Universidad de Málaga 
 Ostravská univerzita v Ostrave  
 Univerzita Palackého v Olomouci 
 Západočeská univerzita v Plzni 
 Aristotle University of Thessaloniki 
 University of Szeged 
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13.  SYSTÉM KVALITY 
 

Manažment vysokej školy 
 

SZU ako svoju integrálnu časť zahrňuje 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.362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach  

        a o zmene a doplnení niektorých zákonov    
 zákonom o metrológii.     

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 pedagogickej činnosti. 
  
Jednotka zabezpečenia kvality (JZK SZU)   
zabezpečuje vytvorenie a funkčnosť týchto čiastkových systémov,  
ich vzájomné prepojenie a jednotnú koncepciu. Vedúca JZK  
je držiteľkou ocenenia „TOP manažér kvality za rok 2007“. 
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AKREDITOVANÉ LABORATÓRIÁ 

 skúšobné  
 

1) NRC PRE DIOXÍNY A PRÍBUZNÉ ZLÚČENINY    
je spôsobilé vykonávať  stanovenie polychlórovaných dibenzo-p-dioxínov (PCDD), 
polychlórovaných dibenzofuránov (PCDF), polychlórovaných bifenylov (PCB), 
dioxínom príbuzných PCB a organochlórových pesticídov  
v potravinách, krmivách, biologických  
a environmentálnych materiáloch.  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 medicínske   
 

1) LABORATÓRIA KLINICKEJ IMUNOLÓGIE, ALERGOLÓGIE A 
BIOCHÉMIE 

a) Laboratórium imunológie 
b) Laboratórium experimentálnej a klinickej biochémie   

 
Medicínske laboratórium je kompetentné vykonávať klinické laboratórne vyšetrenia 
s použitím imunochemických, molekulovo - biologických, sérologických, 
biochemických, hematologických, mikrobiologických, chemických a fyzikálnych 
metód v ľudskom biologickom materiáli.   
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2) LABORATÓRIÁ KLINICKEJ MIKROBIOLÓGIE A PRIÓNOVÝCH CHORÔB 
a) Laboratórium pre fagotypizáciu salmonel   
b) Laboratórium humánnych bakteriálnych patogénov  
c) Laboratórium pre vírusové hepatitídy  
d) Laboratórium pre prevenciu HIV/AIDS 
e) Laboratórium pre enterovírusy 
f) Laboratórium pre pre prionové choroby    
g) Laboratórium kontroly sterilizácie 
h) Servisné služby  1) Prípravovňa kultivačných médií 

                       2) Umývarne laboratórneho skla 

 
Medicínske laboratóriá používajú bakteriologické, virologické,  
imunologické, morfologické, biochemické a molekulovo-biologické  
metódy na fagotypizáciu salmonel, charakterizáciu a uchovávanie 
kultúr mikroorganizmov, pri kontrole účinnosti dezinfekcie, 
sterilizácie a deštrukcie biologického materiálu, na dôkaz  
prítomnosti pôvodcov enterovírusových infekcií a protilátok 
proti nim, na dôkaz prítomnosti pôvodcov vírusových hepatitíd  
a protilátok proti nim, na dôkaz prítomnosti vírusov  HIV/AIDS, 
protilátok proti nim a testovanie polymorfizmu koreceptora HIV, 
na dôkaz prítomnosti a vizualizáciu pôvodcu prionových chorôb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Správna laboratórna prax 
 
CENTRUM TESTOVACÍCH LABORATÓRIÍ 

1. Laboratórium toxikológie  
2. Laboratórium imunotoxikológie 
3. Experimentálne zverince 

 
Testovacie laboratória SZU vykonávajú neklinické štúdie  
zdravotnej a environmentálnej bezpečnosti látok v súlade 
s chemickým zákonom č. 67/2010 Z.z., Direktívou rady  
2004/10/EC a Direktívou rady 2004/9/EC za použitia   
testovacích metód podľa nariadenia komisie (ES)  
č. 440/2008, OECD, EC, FDA smerníc, alebo podľa  
požiadaviek objednávateľa. Štúdie sú vykonávané  
v podmienkach platných pre konvenčný chov  
alebo chov SPF (bez špecifických patogénov). 
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Farmaceutické skúšanie a správna výrobná prax 
 
LABORATÓRIUM IMUNOTOXIKOLÓGIE je držiteľom rozhodnutia ako kontrolné 
laboratórium na vykonávanie farmaceutického skúšania v nasledovnej oblasti: 
Biologické hodnotenie aktivity imunopreparátov za účelom kontroly a prepúšťania 
a je držiteľom certifikátu o dodržiavaní správnej  výrobnej praxe ako zmluvné 
kontrolné laboratórium pre výrobcu humánnych liekov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         
                                                                                                                 
                                                                     
 
 
 
Správna klinická prax 
 
JEDNOTKA KLINICKÉHO SKÚŠANIA LIEČIV  
vykonáva bioekvivalenčné, farmakokinetické  
a farmakodynamické klinické testy (I – IV fáza) liečiv  
na zdravých dobrovoľníkoch a/alebo pacientoch  
podľa  požiadaviek  zadávateľa.                                             
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PREHĽAD SYSTÉMOV KVALITY 
 

Systém kvality/Pracovisko Reg.č. Platnosť osvedčenia Stav 
k 12/2013

SPRÁVNA LABORATÓRNA PRAX (SLP) 

CENTRUM 
TESTOVACÍCH 
LABORATÓRIÍ SZU 

Laboratórium toxikológie 

G 036 15.07.2013 – 15.07.2018 platné Laboratórium ichtyológie 
Laboratórium 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 
Umyvárne 
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 15.11.2010 - 15.11.2014 platné 
Lab.experimentálnej a klinickej biochémie 

 
Vízia do budúcnosti 
 

V budúcnosti bude naďalej budovaný a udržiavaný systém kvality na SZU v 
súvislosti s platnou legislatívou a požiadavkami jednotlivých vedúcich pracovníkov. 
 
 
Centrum pre podporu projektov 
 Činnosť Centra pre podporu projektov zabezpečujú štyria pracovníci, 
ktorí plnia nasledovné úlohy: 
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. 
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 Vzdelávanie  
 

 SZU má vypracovanú politiku zvyšovania kvality vysokoškolského vzdelávania 
v súlade s materiálom ENQA, “Normy a smernice na zabezpečovanie kvality 
v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania“ a v súlade s § 87a Zákona 
č. 131/2002 o vysokých školách v platnom znení. 
 
A. Politika kvality vysokoškolského vzdelávania 
 

1. Ciele a základné nástroje  politiky kvality vzdelávania na SZU  
 SZU chápe kvalitu vysokoškolského vzdelávania ako vzdelanie a výchovu 
teoreticky, odborne a eticky i komunikačne vyspelých poslucháčov, ktorí sú schopní 
premeniť poznatky získané od svojich pedagógov na vedomosti a zručnosti a vedia ich 
tvorivo uplatniť. Sú schopní rýchleho a správneho rozhodovania sa, pretože časový 
faktor hrá významnú úlohu pri záchrane života a zdravia. Nevyhnutným atribútom 
kvality vzdelávacej činnosti je bezproblémové zaradenie sa absolventov na trhu práce 
v profesii, v ktorej boli vzdelávaní. Takto chápaná kvalita je súčasne strategickým 
cieľom, ktorým napĺňame poslanie našej univerzity  
 Na dosiahnutie uvedených cieľov má univerzita viacero nástrojov. Stručný 
prehľad:  
 komisie pre študijné programy vedené garantom študijného programu raz ročne 

vyhodnocujú študijné programy a navrhujú zmeny a predkladajú ich vedeckým 
radám ako výsledok hodnotenia akademického roku, 

 kvalitne pripravené prijímacie skúšky prispievajú k výberu najkvalitnejších 
poslucháčov, 

 pedagogický proces využívajúci moderné postupy, nácviky potrebných zručností,  
riešenie virtuálnych pacientov, prípadové štúdie a  výučbové priestory dobre 
vybavené didaktickou technikou, 

 mechanizmy zaručujúce odborný a pedagogický rast pedagogických pracovníkov, 
ktorí okrem svojich vedomostí a zručností využívajú aj poznatky z vlastnej 
výskumnej činnosti, 

 zapojenie významných vedeckých pracovníkov do pedagogického procesu. 
  

2. Vzťah medzi pedagogickou činnosťou a vedecko-výskumnou 
činnosťou SZU 

 SZU po svojom spojení s ÚPKM prijala ako svoj nosný vedecký program 
prevenciu. Ukázalo sa to ako šťastné riešenie, ktoré na jednej strane umožnilo prijatie 
viacerých vedeckých programov spojených s prevenciou, na druhej strane umožnilo 
zapojenie vedeckých pracovníkov do pedagogickej činnosti a priamy prenos získaných 
poznatkov do prednášanej látky 
 

3. Organizácia vnútorného systému kvality 
 Najvyšším orgánom systému kvality na SZU je Univerzitná rada pre kvalitu 
pedagogického procesu. Táto je koordinačným orgánom úzko spolupracujúcim s 
fakultnými komisiami pre kvalitu od ktorých preberá riešenia zvyšujúce kvalitu s 
celouniverzitnou pôsobnosťou. 
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4. Úloha študentov v oblasti kvality vzdelávania 
 Študenti sú klienti služieb, ktoré univerzita poskytuje. Majú preto právo 
vyjadrovať sa ku kvalite študijného programu a ku kvalite  jednotlivých predmetov. 
 Ich poznatky získavame dvomi spôsobmi: 
 účasťou študentov v rozhodujúcich orgánoch ako sú akademické senáty fakúlt 

a univerzity a  komisie pre kvalitu pri jednotlivých fakultách a v rade pre kvalitu 
univerzity,  

 anonymným dotazníkovým prieskumom ktorého výsledky sú predkladané kolégiu 
dekanov, akademickým senátom i vedeckým radám fakúlt a univerzity a stávajú sa, 
spolu s hodnotením úspešnosti štúdia, podkladom pre možné zmeny v organizácii 
štúdia. 

 Hľadali sme aj spôsob, ako vyriešiť problémy, na ktoré nás študenti 
upozorňovali v anonymných dotazníkoch, v ktorých hodnotili pedagogický proces. Ich 
hodnotenie v niektorých otázkach nebolo veľmi lichotivé – zo všetkých fakúlt zaznela 
výčitka k nedostatku učebných textov a povinnej literatúry. Objektivita pedagógov pri 
hodnotení študentov len v niektorých študijných programoch prekročila hranicu nad 50 
%. Väčšina študentov mala pocit, že máme veľa teoretickej výučby a málo praktickej. 
Vybavenie odborných učební sa nedostalo v hodnotení študentov nad 50 %. Teda 
vieme, že našim študentom chýba literatúra, pomôcky, ale aj možnosť lacného 
stravovania a chcú omladiť pedagogický zbor. Z toho vidíme, že v kvalite 
pedagogického procesu máme stále čo zlepšovať. Aj z hodnotenia našich absolventov 
zazneli podobné pripomienky. Preto sme neustále apelovali na študijných prodekanov, 
aby viac pozornosti venovali aj hospitačnej činnosti a objektívne mapovali problémy, 
ktoré by sme mohli vyriešiť čo najrýchlejšie. 
 Pri kvalite vzdelávacieho procesu nezabúdame na monitorovanie študentov na 
jednotlivých oddeleniach, aby praktická časť výučby našich študentov bola naozaj 
kvalitná, aby sme do pracovného procesu posielali študentov dobre prakticky 
pripravených starať sa o našich pacientov.  
 Vedenie fakúlt si robí každoročne kvalitný rozbor z hodnotenia pedagogického 
procesu študentmi fakulty, hľadá dôvody, prečo študenti negatívne hodnotia 
vyučovanie niektorých predmetov. V nadväznosti na to vedenie počas celého roka 
sledovalo, či sa chyby vo vzdelávaní aj podarilo napraviť.  
 Dôležitým momentom v kvalite vzdelávacieho procesu je aj kvalitná výučba 
týkajúca sa výskumu a vedy, aby sme študentom poskytli dostatočnú motiváciu pre 
vedeckovýskumnú činnosť.  
 Pri hospitačnej činnosti sa študijní prodekani zameriavali aj na sprístupňovanie 
problematiky na primeranej úrovni. Kontrolovali, či pedagógovia na začiatku semestra 
oboznamovali študentov s podmienkami hodnotenia predmetu, ako aj so sylabusom 
predmetu, čo v hodnotení pedagogického procesu študentmi nepatrilo na žiadnej 
fakulte k silným stránkam. 
 
B. Nástroje politiky zvyšovania kvality vysokoškolského vzdelávania 
 

1. Zber a analýza údajov o potrebných na efektívne riadenie 
vzdelávacích postupov 

 Na SZU sa zber a analýza údajov potrebných na efektívne riadenie vzdelávacích 
postupov, vykonáva prostredníctvom informačného systému MAIS. Trojročné 
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skúsenosti ukazujú, že tento systém zvyšuje kvalitu vzdelávania, informovanosť 
študentov i pedagogických pracovníkov a transparentnosť hodnotenia študentov. 
 

2. Tvorba, schvaľovanie, monitorovanie a pravidelné hodnotenie 
študijných programov 

 Keďže SZU je zameraná na výchovu a vzdelávanie zdravotníckych odborníkov, 
v pregraduálnom štúdiu má akreditované študijné programy zamerané na oblasť 
lekárskych i nelekárskych zdravotníckych vied. Každá zmena študijného programu preto 
vyžaduje rešpektovanie európskych noriem ako aj zákonných predpisov SR. Zmeny 
študijného programu, zaradenie nových predmetov, prípadne vyradenie predmetov, 
ktoré pre výchovu k danej profesii nie sú tak významné, hodnotí raz ročne komisia pre 
študijné programy, ktorú zriaďuje dekan fakulty. V čele tejto komisie je garant 
študijného programu a jej členmi vybraní vedúci predmetov (najmä jadrových) 
a zástupca študentov. 
 

3. Kritériá a pravidlá hodnotenia študentov 
 Cieľom priebežného zisťovania úrovne vedomostí študentov je preverovanie 
vedomostí, mapovanie porozumenia učivu, individuálne napredovanie študentov. 
Prispieva aj k systematickému štúdiu poslucháčov. Úroveň vedomostí študentov 
v priebehu štúdia overujeme v teoretickej oblasti ústne a písomne (seminárne práce, 
kazuistiky, eseje, priebežné didaktické testy) a prakticky (riešenie problémových úloh, 
overovanie zručností v praktických výkonoch na modelových situáciách a v klinickej 
praxi). V študijnom programe a v ECTS listoch je uvedený spôsob záverečného 
hodnotenia predmetu. Na univerzite bolo v akademickom roku 2012/2013, t.j. od 1. 9. 
2012 do 31. 8. 2013 vylúčených 31 študentov, ktorí nesplnili požiadavky, vyplývajúce 
zo študijného programu. Z toho bolo 23 študentov dennej formy štúdia a 9 študentov 
externej formy štúdia.   
 

4. Zabezpečovanie kvality vysokoškolských učiteľov 
 Vzhľadom na to, že časť učiteľov univerzity - najmä klinickí pracovníci 
a postdoktorandi - sú predovšetkým odborníci v svojej oblasti výučby, majú na jednej 
strane veľké praktické aj teoretické vedomosti, na strane druhej majú rezervy 
v didaktickom pedagogickom procese. SZU zabezpečuje zlepšenie pedagogickej 
spôsobilosti učiteľov realizovaním kurzu Pedagogika pre SZU a vypracovaním učebných 
textov Pedagogika pre SZU. 
 

5. Zverejňovanie informácií o študijných programoch a o ich 
absolventoch 

 Najdôležitejším ukazovateľom kvality výučby je zabezpečenie možnosti 
absolventom zamestnať sa v svojom odbore. Ukazovateľ odráža aj schopnosť 
univerzity odhadnúť vývoj situácie na trhu práce. V tejto oblasti má univerzita ešte 
rezervy, pretože toto zisťovanie naráža na nízky záujem absolventov informovať 
univerzitu o svojom uplatnení. 
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Tvorivá činnosť 
 
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 Slovenskej zdravotníckej univerzity mala v uvedenom 
období 11 členov. Za uplynulé obdobie zasadala komisia 2-krát (16. 5. 2013 a 18. 11. 
2013). Komisia 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. Komisia posúdila 2 klinické štúdie (AMG 162 Denosumab, 
M11-352 SONAR), realizované na SZU. Posúdila a schválila klinickú štúdiu, ktorá 
nadväzuje na riešenie účelovej dotácie "Zavedenie nového metodického systému na 
detekciu imunosupresív u pacientov po transplantácii obličiek“, (Zmluva č. 568/2012, 
účelová dotácia MZ SR). Posúdila a vydala súhlasné stanovisko pre realizáciu 2 
zahraničných projektov (SIALON II a 7RP-EU DENAMIC). Posúdila a súhlasila s 
realizáciou 2 projektov v rámci výzvy MZ SR (MZ SR-2012/41-SZU-05, akronym PCB 
EXPO; MZ SR-2012/47-SZU-11, akronym PHOP). Posúdila a súhlasila s realizáciou 1 
projektu v rámci výzvy APVV (APVV 0571-12, akronym PCPED). Okrem uvedeného 
opakovane posudzovala viacero doplňujúcich dokumentov k jednotlivým klinickým 
štúdiám a projektom (dodatky k protokolom, informácie pre mala v uvedenom období 
11 členov/pacientov, informované súhlasy a iné). Komisia zobrala na vedomie 
dokumenty, ktoré nepotrebovali súhlas, ale 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 (ďalej iba EK) 
ustanovená v zmysle Nariadenia vlády č. 23/2009 Z. z. podľa § 21 posudzovala počas 
roka 2013 projekty pokusov plánovaných v Pokusnom zariadení SZU na zasadnutiach 
zvolávaných ad hoc podľa aktuálnej potreby. Etická komisia posudzovala  súlad 
jednotlivých projektov s požiadavkami uvádzanými v Nariadení vlády č. 23/2009 Z. z. 
o požiadavkách na ochranu zvierat používaných na pokusné účely alebo iné vedecké 
účely a zhodnotila nasledovné oblasti: 

a) opodstatnenosť pripravovaného pokusu a použitie zvierat v pokuse 
b) súlad účelu pokusu s § 3 NV SR 
c) jedinečnosť pripravovaného pokusu 
d) možnost použitia alternatívnej metódy bez použitia zvierat na dosiahnutie cieľa 

pokusu s porovnateľnou validitou a reprodukovateľnosťou 
e) systém zabezpečenia a dodržiavania zásady nahraditeľnosti zvierat, zásady 

zjemnenia pokusu použitím anestézie a analgetík a zásady znižovania počtu 
zvierat (zásady 3R) 
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f) optimálnosť použitia druhu zvieraťa navrhnutého na použitie do pokusu 
z hľadiska vývoja prahu citlivosti na bolesť 

g) počet použitých zvierat na zachovanie reprodukovateľnosti a validity pokusu 
h) dodržanie požiadaviek na starostlivosť a umiestnenie zvierat používaných na 

pokusné účely alebo na iné vedecké účely v súlade s prílohou č. 1. NV SR. 
 Vypracované odborné stanoviská odosielala na Štátnu veterinárnu a potravinovú 
správu ako podklad pre schválenie projektových pokusov. V priebehu roku 2012 bolo 
celkovo posúdených 7 vedeckých projektov ktoré v postupoch používajú 
experimentálne zvieratá a okrem toho aj 5 projektov pre regulované pokusy 
vykonávané v rámci  podnikateľskej činnosti 
 
 
Vzdelávanie – zvyšovanie kvality výskumnej činosti zamestnancov 
 
 V rámci udržateľnosti riešenia projektu Štrukturálnych fondov EÚ „Program 
rozvoja SZU v Bratislave“ (kód ITMS 26140230003, ukončený v r. 2012) sme okrem 
ďalších aktivít pripravili, zorganizovali a vykonali v r. 2013 nasledujúce aktivity 
zamerané na skvalitnenie vedeckovýskumnej práce na SZU v Bratislave: 

1. V rámci programu zameraného na Skvalitnenie vedeckovýskumnej práce 
učiteľov a postdoktorandov, sme zorganizovali vedeckú 
konferenciu:„Výsledky vedecko-výskumnej činnosti Slovenskej zdravotníckej 
univerzity v Bratislave“, ktorá sa konala 13. novembra 2013 v aule SZU 
v Bratislave s nasledujúcim programom:  

 Expozícia organochlórovaným látkam a zdravotný stav obyvateľov 
východného Slovenska - výsledky a perspektívy 12-ročného výskumu  
1Palkovičová Ľ, 2Kočan A, 1Šovčíková E, 2Drobná B, 2Chovancová J, 1Wimmerová S, 
3Sonneborn D, 1Lancz K, 2Fabišíková A, 2Čonka K, 1Tihányi J, 1Patayová H, 1Rausová K., 
4Jusko T, 5Dutta SK, 5Ghosh S, 5Mitra PS, 6Sisto R, 6Moleti A, 7Schoeters G, 7Govarts E, 
8Legler J, 3Hertz-Picciotto I, 1Trnovec T 
1FVZ SZU v Bratislave; 2LF SZU v Bratislave; 3University of California Davis, USA; 
4University of Rochester, USA; 5Howard University, Washington, USA;  6University of 
Rome Tor Vergata, Taliansko; 7VITO, Belgicko; 8Vrije University Amsterdam, Holandsko  
 
 Frekvencia obezity na Slovensku - vzťah medzi genotypom a 
zdravotnými rizikami 
1Volkovová K, 1Gašparovič J, 2Smolková B, 1Staruchová M, 1Horská A, 1Barančoková M, 
1Kažimírová A, 3Príbojová J, 3Mišľanová Cs, 1Tulinská J, 1Kuricová M, 1Lišková A, 
1Jahnová E, 1Szabová M,1Ilavská S, 1Spustová V, 4Wsólová L, 5Rašlová K, 6Dušinská M 
1LF SZU; 2Ústav experimentálnej onkológie SAV; 3FOaZOŠ SZU; 4FVZ SZU; 5Metabolické 
centrum MUDr. Kataríny Rašlovej s.r.o; 6Norwegian Institute for Air Research, Oslo 
 
 Možnosti hodnotenia vplyvu nanočastíc na imunitný systém 
1Tulinská J, 1Líšková A, 1Kuricová M, 1Bartušová M, 1Rollerová E, 3Čiampor F, 3Vávra I, 
3Sojka B, 4Podhorodecki A, 5Peikertová P, 6Bilaničová D, 6Pojana G, 7Cagalinec M, 
1Jahnová E, 1Horváthová M, 1Ilavská S, 2Szabová M, 1Volkovová K, 2Zeljenková D, 
8Dušinská M 
1LF SZU v Bratislave; 2FVZ SZU v Bratislave; 3Virologický ústav a Elektrotechnický ústav 
SAV v Bratislave; 4Institute of Physics, Wroclaw University of Technology, Wroclaw, 
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Poland; 5 Nanotechnology Centre, VŠB-Technical University of Ostrava, Czech Republic; 
6University Ca' Foscari of Venice, Venice, Italy; 7Department of Pharmacology, 
University of Tartu, Tartu, Estonia; 8Health Effects Laboratory CEE, Department of 
Environmental Chemistry, Norwegian Institute for Air Research, Kjeller, Norway  
 
 Výskum zdravotných efektov  rastlinnej potravy a možnosti redukcie 
zdravotných rizík 
1Valachovičová M, 1Kudláčková M, 1Kadrabová J, 1Mišľanová C, 1Maďarič A, 1Kajaba I,  
1Príbojová J, 1Pauková V, 2Kaliňáková V, 2Olejníková P, 2Kaliňák M, 2Lakatoš B, 
2Šimkovič M, 2Hudecová D, 2Birošová L 
1FOaZOŠ SZU v Bratislave; 2FCHPT STU v Bratislave 
 
 Faktory ovplyvňujuce šírenie infekcie HIV v SR 
Staneková, D, Hábeková M, Chabadová Z, Drobková T, Mojzesová M, Truska P, Mokráš 
M, Boucher Z CH et al from EuropeHIVResistance, Mirandola M et al from SIALON II, 
Nostlinger C et al from EUROSUPPORT V.   
LF SZU v Bratislave, UVZ h.m. SR, Bratislava, University Medical Centre, Utrecht, 
Netherlands, regional Centre for health promotion, ULSS 20-Veneto region, verona, 
italy, Institute of Tropical medicine, Dept of Clinical Sciences, Antwerp, Belgium 
 
 Súhrn aktuálnych poznatkov o patogenéze enterovírusových infekcií 
na základe našich štúdií  
1Bopegamage S, 1Borsányiova M, 1Štípalová D, 1Šarmírová S, 1Jandová I, 
1Precechtelová J, 1Gajdoš M, 2Zeljenková D, 2Ambrušová K, 2Čižnár I, 3,5Klement C, 
4Sobotová Z, 6Gomolčák P, 6Beráková K, 7Galama J, 7Melchers W, 8Lindberg M, 
9Alestrom P, 10Klingel K, 11Roivainen M, 12Gadkari D, 13Nossik NN, 14van der Avoort H, 
15Kačerovský M, 16Vari S 
1LF SZU v Bratislave; 2FVZ SZU v Bratislave; 3FZ SZU Banská Bystrica; 4ÚVZ 
v Bratislave; 5RÚVZ v Banskej Bystrici; 6Cytopathos s.r.o., 7Radboud University 
Nijmegen Medical Center Nijmegen, Holandsko; 8Dept. of Chemistry and Biomedical 
Sciences, Lenius University Kalmar, Švedsko; 9Norwegian School of Veterinary Science 
Oslo, Nórsko; 10Abt. Molekulare Pathologie Universitätsklinikum, Tubingen, Nemecko; 
11WHO Collaborating Centre for Poliovirus Surveillance and Enterovirus Research 
National Institute for Health and Welfare (THL)  Helsinki, Finsko; 12National Institute of 
Virology,Pune, India; 13Moscow, Rusko; 14National Institute of Public Health and 
the Environment Research Laboratory for Infectious Diseases, Bilthoven, Holandsko; 
15Charles University in Prague, Faculty of Medicine in Hradec Kralove, Czech Republic; 
16Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles, California, United States 
 
 Kmeňové bunky v liečbe kritickej končatinovej ischémie 
Maďarič J, Klepanec A, valachovičová M,Mistrík M, Tóth M, Urlandová T, Hladíková T, 
Margitfalviová J, olejárová I, necpal R, Bucová M, Altaner Č, Vulev I. 
1LF SZU v Bratislave; 2FOaZOŠ SZU v Bratislave; 3NÚSCH v Bratislave  
Prezentované práce demonštrovali široký tematický záber a vysokú kvalitu 
vedeckovýskumnej činnosti vykonávanej na jednotlivých fakultách Slovenskej 
zdravotníckej univerzity, čo potvrdzuje aj rozsiahla spolupráca SZU s domácimi 
i zahraničnými vedeckovýskumnými inštitúciami a vysokými školami. Na vedeckej 
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konferencii sa zúčastnilo celkove 116 účastníkov z radov vedeckých, pedagogických 
pracovníkov a študentov zo SZU a spolupracujúcich pracovísk. 
 

2. Vzdelávací kurz zameraný na Skvalitnenie vedecko-výskumnej práce 
doktorandov  sa konal v dňoch 15. – 17. apríla 2013, absolvovalo ho 38 
študentov doktorandského štúdia v internej a externej forme. 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 experimentálneho modelu a exkurzia v akreditovanom 

zverinci SZU. 
 
 Uvedený kurz je implementovaný do Zásad doktorandského štúdia na 
jednotlivých fakultách SZU v Bratislave ako povinná, kreditovaná časť doktorandského 
štúdia na SZU v Bratislave. Organizovaný je pravidelne 1x v každom školskom roku. 
 

3. V rámci pokračovania aktivít projektu sa tiež uskutočnil 10. ročník 
medzinárodnej Vedeckej letnej školy v dňoch 4. - 8. júna 2013 v Poľsku, v 
oblasti Brochow, Wolka Smolana (SSS - Scientific Summer School). Medzi 
lektormi boli odborníci z Turecka, Chorvátska, Poľska a Slovenska a participanti 
z Poľska, Kirgizstanu, Slovenska, Lotyšska a Ruska. Účasť pracovníkov zo 
Slovenskej zdravotníckej univerzity (doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc.- člen 
organizačného výboru SSS; MUDr. Ľubica Palkovičová, PhD. – lektor; Ing. Jana 
Príbojová a Mgr. Mária Bartušová – účastníci doktorandi) nadväzovala na 
minuloročnú SSS organizovanú na Slovensku s finančnou podporou projektu 
Štrukturálnych fondov EÚ: “Program rozvoja Slovenskej zdravotníckej univerzity 
v Bratislave” (kód ITMS 26140230003). Výuka prebiehala na základne 
vzdelávacieho modulu „Learning by doing“, ktorý sa používa na Duke University, 
USA. Vzdelávací modul je orientovaný na získanie praktickej zručnosti v danej 
oblasti ako protiklad ku kurzom, kde účastníci počúvajú prednášky a následne 
robia praktické cvičenia. Prístup zahŕňa diskusie v malých skupinách, prípravu 
realizovateľných vedeckých projektov a prezentovanie výsledkov. Okrem 
získavania vedomostí a praktických zručností v oblasti prípravy vedeckých 
projektov, bolo cieľom letnej školy aj budovanie tímu a práca v skupine s ľuďmi 
z iných profesijných oblastí a s rôznym stupňom vedeckých skúseností.  
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14. OSTATNÉ ČINNOSTI 
 

 
 
Poliklinika Slovenskej zdravotníckej univerzity  
 
 

Zdravotnícke zariadenie Slovenskej zdravotníckej univerzity pracuje od roku 
2005 v štatúte poliklinika. Prostredníctvom zdravotníckych pracovníkov 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 čelustnej ortopédie, 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 2013 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 37 251 pacientov, z 
toho v ambulantných zložkách 21 300 pacientov a v jednotlivých odboroch SVaLZ 
celkom 15 951 pacientov. 
 
 
 
Publikačná a prednášková činnosť SZU za rok 2013 
 
 Publikačná a prednášková činnosť zamestnancov SZU v roku 2013 
zaznamenala v niektorých bodoch pokles oproti roku 2012, ale celkový počet 
publikačných aktivít bol vyšší ako v roku 2012, avšak v slabších kategóriách. 
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Štatistika publikačnej činnosti interných zamestnancov SZU  za rok 2013 
AAA Ved. monogr. zahr.  2 
AAB Ved. monogr. dom.  6 
ABD Kapit. v monogr. dom.  7 
ACA Vysokošk. učeb. zahr.  1 
ACB Vysokošk. učeb. dom.  5 
ADC Ved. práce zahr. karent.  23 
ADD Ved. práce dom. karent.  2 
ADE Ved. práce zahr. nekar.  20 
ADF Ved. práce dom. nekar.  63 
ADM Ved. prace zahr. Scopus, WoS 6 
ADN Ved. prace dom. Scopus, WoS 39 
AEC Ved. práce zahr. recenz.  41 
AED Ved. práce dom. recenz.  72 
AEE Ved. práce zahr. nerec.  5 
AEF Ved. práce dom. nerec.  4 
AEG Abstr. ved. pr. zahr.  7 
AEH Abstr. ved. pr. dom.  1 
AFA Publik. pozv. ref. zahr.  7 
AFB Publik. pozv. ref. dom.  7 
AFC Publik. príspevky. zahr.  7 
AFD Publik. príspevky. dom.  18 
AFE Abstr. pozv. ref. zahr.  7 
AFF Abstr. pozv. ref. dom.  12 
AFG Abstr. príspevkov zahr.  60 
AFH Abstr. príspevkov dom.  120 
AFK Postery v zborn. zahr.  13 
AFL Postery v zborn. dom.  4 
AGI Správy o vyrieš. úl.  1 
BAB Odb. kniž. pr. dom.  1 
BCI Skriptá a učebné texty  3 
BDE Odb. pr. nekarent. zahr.  14 
BDF Odb. pr. nekarent. dom.  32 
BDN Odbr.pr. Scopus, WoS  5 
BEC Odb. pr. recenz. zahr.  1 
BED Odb. pr. recenz. dom.  3 
BEE Odb. pr. nerecenz. zahr.  1 
BEF Odb. pr. nerecenz. dom.  1 
DAI Kvalifikačné práce  1 
EDI Recenzie v čas. a zborn.  3 
EDJ Prehľ. pr. v čas. a zb.  6 
FHI Red. a zost. práce súborné  2 
GAI Výsk. štúd. a prieb. sp.  1 
GHG Práce na internete  10 
GII Rôzne  27 
Spolu  671 
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Štatistika ohlasov na publikačnú činnosť interných zamestancov SZU za 
rok 2013 

[1] Citácie zahraničné reg. 134 
[2] Citácie domáce reg. 3 
[3] Citácie zahraničné nereg.99 
[4] Citácie domáce nereg. 118 
Spolu 354 

 
 

Edičná činnosť SZU za rok 2013 
 
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.    
 

 
Lekársky obzor 
V roku 2013 uplynulo 60 rokov od zásadného vládneho legislatívneho opatrenia 

zabezpečujúceho postgraduálne vzdelávanie v zdravotníckej starostlivosti. Významné 
jubileum si SZU, ktorej korene v oblasti postgraduálneho vzdelávania siahajú do roku 
1953, dôstojne pripomenula mnohými vedeckými stretnutiami a spoločenskými 
podujatiami. Do tejto aktivity sa zapojil aj Lekársky obzor (LO) – odborný časopis SZU, 
završujúci roku 2013 62. ročník svojho vydávania. Presviedča o tom svojou obsahovou 
náplňou so širokým zastúpením medicínskych odborov, s podstatným vzostupom počtu 
pôvodných prác (o 16 viac ako roku 2012), ktorých autormi sú prevažne pracovníci 
SZU. V májovom čísle uverejnil LO slávnostný editorial k tomuto výročiu z pera prof. 
PhDr. D. Farkašovej, CSc., rektorky SZU. Počnúc týmto číslom a končiac číslom 
decembrovým sa na titulnej strane časopisu pripomína 60. výročie trvania 
inštitucionálneho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov mottom SZU „Medicína 
celoživotné vzdelávanie“.  

Májové číslo pripravili pracovníci I. internej kliniky SZU a UNB NsP akad. Dérera 
a venovali ho pamiatke prim. MUDr. R. Menkynu, prvého dlhoročného primára kliniky 
a prvého riaditeľa nemocnice akad. Dérera, ako aj jubileu 25-ročnej existencie 
a činnosti kliniky v nemocnici na bratislavských Kramároch a spomienke na prof. MUDr. 
D. Diešku, DrSc., prvého prednostu kliniky nesúcej jeho meno a zakladateľa a tvorcu 
postgraduálneho vzdelávania na Slovensku. Obsah júnového čísla obohatili abstrakty 
prác prednesených na konferencii ŠVOČ Lekárskej fakulty SZU 2013. Úroveň prác 
jasne dokumentovala, že oblasť vedy a výskumu sa na našej univerzite stala 
integrálnou súčasťou pregraduálneho štúdia.  

V predošlom roku vyšiel LO 11-krát (ročník mal jedno dvojčíslo 7 – 8) na 480 
stranách. Celkový počet príspevkov (125) rozdelených podľa rubrík s tretinovým 
podielom pôvodných prác je v tabuľke č. 1. Zastúpenie medicínskych odborov na 
stranách LO je v tabuľke č. 2. Vedúcu pozíciu si stále udržuje vnútorné lekárstvo (spolu 
s príslušným špecializačnými odbormi) – 29 článkov. Redakcia a redakčná rada (RR) 
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pokračovali aj v minulom roku v udržaní odborného profilu LO ako všeobecne 
zameraného lekárskeho periodika s uverejňovaním monotematických čísel. Roku 
2013 bolo číslo 1 venované pokrokom vo výžive (9 príspevkov; garanti a zostavovatelia 
doc. Kajaba a prof. Šašinka), číslo 4 pediatrickej anestéziológii a intenzívnej medicíne (8 
príspevkov; garant a zostavovateľ prof. Šagát), číslo 5 internej medicíne (11 
príspevkov; garant a zostavovateľ prof. Hrušovský), čísla 7 – 8 a 9 pediatrii (17 
príspevkov; garanti a zostavovatelia prof. Šašinka a doc. Furková), číslo 11 nefrológii (8 
príspevkov; garant a zostavovateľ prof. Spustová). Publikačná aktivita pediatrických 
pracovísk zaradila pediatriu v poradí medicínskych odborov na druhé miesto tesne za 
internú medicínu.  

Pri hodnotení príspevkov podľa pracoviska prvého autora (tabuľka č. 3) sa 
opäť potvrdila prevaha SZU (44). Podstatný je podiel slovenských lekárskych fakúlt. 
Publikácie v angličtine sú pozitívna odpoveď na výzvu redakčnej rady a redakcie 
publikovať vo svetovom jazyku, a tým uľahčiť prienik LO do zahraničia a zvýšiť 
citovanosť časopisu. Ako prílohy LO vyšli v roku 2013 v edícii „Odborné odporúčania 
pre klinickú prax“ 3 metodické listy racionálnej farmakoterapie a liekovej politiky MZ. 

O úrovni časopisu Lekársky obzor svedčí aj 6 000 – 8 000 návštevníkov mesačne 
na jeho web stránke. Pri záverečnom hodnotení minulého ročníka LO je predovšetkým 
potrebné vysoko oceniť a vyzdvihnúť obetavé pracovné úsilie všetkých, vrátane 
zdravotníckeho vydavateľstva Herba na čele s Mgr. M. Lehkým, ktorí sa pričinili o to, že 
náš časopis, druhé najdlhšie vydávané slovenské medicínske periodikum, si zachoval 
napriek pretrvávajúcim zlým finančným podmienkam, konštantnú vysokú profesionálnu 
vydavateľskú úroveň a dodržal časový harmonogram vychádzania. 
 
Tabuľka č. 1.  Obsahová náplň odborného časopisu Lekársky obzor v r. 2013 podľa čísel 
  január  I. až december XII 
 

Číslo Rubrika I. II. III. IV. V. VI. 
VII.-
VIII. IX.  X. XI. XII.

I.-
XII.

1. Editorial 1 1  - 1 3  - 1  -  - 1  - 8 

2. Pôvodné práce 6 3 4 5 1 4 6 2 3 3 4 41 

3. Prehľady 2 2 1  - 3 1 5 5 2 3 1 25 

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

5. Miniatlas 1 1 1 1 1 1  - 1 1 1 1 10 

6. Medicínske aktuality  -  - 1 1  -  -  -  - 2  -  - 4 

7. Úvaha  -  -  - 1 1  -  -  -  -  -  - 2 

8. Medicína na webe  -  - 1  -  -  - -  1  - 1  - 3 

9. 
Čo sme prečítali za 
vás 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2 

10. Recenzia 1  -  -  -  -  -  -  - 1  -  - 2 

11. Osobnosti  -  -  -  - 1  -  -  - -  1  - 2 

12. 
Občiansko-právna 
zodpovednosť   - 1 1 1  -  - 1 1  -  -  - 5 

13. Informácia 1  -  -  -  -  -  - 1  - 1  - 3 

14. Autodidaktický text 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

15. Registre   - 9  -  - -   - -  -  -  - 2 2 

  Celkom 15 9 10 12 13 8 14 12 11 12 9 125
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Tabuľka č. 2:  Obsahová náplň odborného časopisu Lekársky obzor roku 2013 podľa 
   medicínskych odborov 
 
Medicínske odbory počet 
Interná medicína (so špecializáciami) 29 
Chirurgia (so špecializáciami) 7 
Gynekológia  1 
Pediatria 24 
Experimentálna a teoretická medicína 4 
Verejné zdravotníctvo 3 
Lekárska genetika 3 
Psychiatria 3 
Medicínske právo 5 
Patológia 3 
Neurológia  2 
Stomatológia 3 
Anestéziológia a intenzívna medicína 1 
Dermatológia 2 
Transplantológia 2 
Psychológia 1 
Iné 2 
 
Tabuľka č. 3:  Obsahová náplň odborného časopisu Lekársky obzor roku 2013 podľa  
  pracoviska prvého autora 
 
Pracovisko n 
Slovenská zdravotnícka univerzita 44 
Lekárska fakulta Univerzity Komenského, 
Bratislava 21 
Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice 4 
Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin 8 
Fakultné nemocnice 7 
Zariadenia rezortu Ministerstva zdravotníctva 
SR 3 
Súkromné zdravotnícke zariadenia 9 
Iné vysoké školy 1 
Slovenská akadémia vied 2 
Liečebné kúpele 1 
Zahraničné inštitúcie (ČR) 1 

 
Do edičnej činnosti patrí vydávanie knižných publikácií. Vo vydavateľstve 

Herba vyšlo v spolupráci so SZU 10 knižných publikácií (tabuľka č. 4) a o všetky je 
v odbornej verejnosti mimoriadny záujem. 
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Tabuľka č. 4:  Zoznam zdravotníckych kníh vydaných vo vydavateľstve Herba  
   v spolupráci so SZU 
 

 Mária Voleková Domáca parenterálna výživa 

Mária Voleková 
Manuál enterálnej výživy pre ambulantnú 
prax 

Soňa Bertóková a kol.  
Špecifiká komunikácie na linke tiesňového 
volania II 

Karol Tóth a kol. Právo a zdravotníctvo II 
S. Plačková, B. Cagáňová, J. 
Kresánek 

Intoxikácia hubami, rastlinami a 
živočíšnymi toxínmi 

Mária Ondriášová Kapitoly z gerontopsychiatrie 

Marián Bátovský a kol. Aktuality v gastroenterológii 

Jozef Čižmárik Milan Lehký - zo života a diela 

Ladislav Hegyi, Robert Ochaba Výchova k zdraviu a podpora zdravia 

Jozef Beláček a kol. Vredy predkolenia 
 
 
Farmaceutický obzor 
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 nových liekoch, úradné oznamy, správy a správy zo 
SZU, recenzie nových kníh a zaujímavosti z iných odborných časopisov. 

V roku 2013 vyšiel už 82. ročník časopisu. Časopis vychádza mesačne. Ako 
jediný slovenský časopis s farmaceutickou tematikou má anglické súhrny článkov 
uvádzané v zahraničných databázach (EMBASE/Excerpta Medica, SCOPUS, Thomson 
Reuters Master Journal List). 

V roku 2013 bolo uverejnených 18 prehľadných a experimentálnych prác, 1 
príspevok z dejín farmácie,  1 autodidaktický súhrn z odbornej prednášky s 
možnosťou získania kreditov sústavného vzdelávania, súhrny prednášok a posterov 
z 3 odborných konferencií, 3 recenzie nových odborných kníh, 3 príspevky týkajúce 
sa významných osobností farmácie, správy z 3 odborných podujatí. Do časopisu 
v roku 2013 prispievali autori zo Slovenskej republiky a z Českej republiky 
(Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK 
v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Štátny ústav pre kontrolu 
liečiv, Bratislava, Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika, Košice, Univerzita 
veterinárskeho lekárstva a farmácie, Košice, Veterinární a farmaceutická univerzita 
v Brne, Fakultní nemocnice v Motole, Praha, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 
Univerzita Karlova v Prahe a z praxe: hameln Modra, IMUNA PHARM, Šarišské 
Michaľany).  

Informácie o časopise sú dostupné na stránkach www.szu.sk (Ústav 
farmácie, Lekárska fakulta SZU) a www.herba.sk. 
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 Ošetrovateľský obzor 
Odborný časopis Ošetrovateľský obzor, ktorý vychádza štvrťročne, uverejňuje 

už v desiatom 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 – 4/2013 boli publikované: 9 pôvodných prác, 9 odborných príspevkov z 
aktuálnych oblastí nelekárskych odborov a aj 1 príspevok 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 a sprístupnením 
aktuálnych čísel časopisu študentom fakulty elektronickou cestou.   

Zámerom kolektívu pracovníkov redakcie je zvyšovať odbornú úroveň 
časopisu a dosiahnuť zaradenie časopisu Ošetrovateľský obzor do zahraničnej 
databázy SCOPUS. V záujme dosiahnutia zvýšenia záujmu o časopis plánujeme 
rozšíriť čitateľskú obec.  
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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 
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ochranu obyvateľstva 
 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 
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15. KONTAKTNÉ ÚDAJE 
 
 
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 

Limbová 12 

833 03  Bratislava 37 

Telefón: 02 59 370 274 

www.szu.sk 

IČO:   00 165 361 

DIČ:  2020341895 

IČ DPH: SK2020341895 
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16. SUMÁR 
 

Novo definované stratégie univerzity sa začali postupne napĺňať, aj keď 
kľúčovou stratégiou už od roku 2010 zostáva udržanie dosiahnutých pozícií najmä pre 
komplikovanú ekonomickú situáciu spôsobenú už tri roky trvajúcim nízkym príspevkom 
štátu na chod univerzity. Ekonomickú situáciu navyše zaťažujú dlhy 
z predchádzajúceho obdobia. Napriek tomu univerzita zabezpečuje plánované 
pedagogické aktivity. 

 Univerzita svojimi študijnými programami, v dennej i externej forme, 
zabezpečovala v roku 2013 v prvom stupni vysokoškolského štúdia 8 študijných 
odborov, v druhom stupni 3 študijné odbory, v kombinovanom doktorskom štúdiu 2 
študijné odbory a v treťom stupni 4 študijné odbory. V súlade s celospoločenskou 
potrebou definovanou naším zriaďovateľom zahájila štúdium zubného lekárstva. 

Vysokoškolské štúdium 

V roku 2013 bolo na univerzite zapísaných 2 227 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 1 067 študentov, v externej 
forme štúdia  1 160 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 12,6% 
prijatých na lekárske odbory až po 73 % prijatých na zdravotnícke nelekárske odbory. 

V akademickom roku 2012/2013 ukončilo štúdium na univerzite 863 študentov, 
z toho 115 cudzincov, čo predstavuje 11,16 % zahraničných študentov. Na Lekárskej 
fakulte ukončilo štúdium 40 študentov, z toho 1 cudzinec. Na Fakulte ošetrovateľstva 
a zdravotníckych odborných štúdií ukončilo štúdium 462 študentov, z toho 68 
cudzincov, čo predstavuje 14,71 %. Na Fakulte verejného zdravotníctva ukončilo 
štúdium 89 študentov. Na Fakulte zdravotníctva ukončilo štúdium 227 študentov. 

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.” Počet denných 
študentov je limitovaný finančnými prostriedkami na štipendium. Tieto prostriedky sú 
doplnené prostriedkami z grantov pre doktorandov. 
 
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 2013 naďalej prebiehala akreditácia špecializačných a certifikačných 
študijných programov na jednotlivých fakultách. V súčasnosti má univerzita na 
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Lekárskej fakulte akreditovaných 80 špecializačných a 21 certifikačných programov, na 
FOZOŠ 29 špecializačných a 10 certifikačných programov na FVZ  4 špecializačné 
programy a na FZ 4 špecializačné programy. 

Fakulty majú pripravené ďalšie odbory na akreditáciu. Univerzita aj v roku 2013 
pokračovala vo vzdelávaní v odboroch, ktoré nie sú lukratívne, odbory s malým počtom 
študentov a pre špecializačné a certifikačné štúdium je ťažiskovou vysokou školou. Ako 
príklad uvádzame , že kým na LF SZU sa v roku 2013 sa špecializovalo alebo získalo 
certifikát 648 uchádzačov, na LFUK 89, v Martine 44 a v Košiciach 95. 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. 2013 aktívne riešila 20 vedecko-výskumných projektov podporovaných 
z domácich grantovývh schém a 11 vedecko-výskumných projektov podporovaných 
zo zahraničných grantových schém  

 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.  

Od  r. 2012 je v prevádzke Univerzitné vedecko-výskumné pracovisko lineárneho 
urýchľovača (UVVPLU) v Trenčíne, ako súčasť Fakulty verejného zdravotníctva SZU v 
Bratislave. Zúčastňuje sa na riešení 2 projektov APVV troch projektov s MAAE. Výrazne 
spolupracuje s ústavmi SAV, technicky orientovanými univerzitami a s podnikovou 
sférou. 

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 2013 habilitoval  FVZ i na LF 1 docent.  
 
Ľudské zdroje  

Slovenská zdravotnícka univerzita zamestnávala k 31. decembru 2013 spolu 700 
zamestnancov. Prevažná časť zamestnancov je podľa vzdelanostnej štruktúry 
s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa. Na SZU je zamestnaných 57 
vysokoškolských profesorov, 87 docentov. 13 pracovníkov má vedeckú hodnosť DrSc. 
a 294 vedeckú hodnosť CSc./PhD. Vekovo je najsilnejšie zastúpená skupina 50 - 60 
rokov. Do 40 rokov je iba 153 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 
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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 2013 bolo ukončené vybavenie IT 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 7 verejne dostupných terminálov a sieť bezdrôtového pripojenia 
SZUFREEPOINT v Bratislave a 9 terminálov Banskej. 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. 

Už druhý akademický rok je v prevádzke ademický 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 2013 evidovala univerzitná 
knižnica 6 381 používateľov a 31 695 knižničných jednotiek. 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 2013 

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

V roku 2013 bol zabezpečovaný ďalší rozvoj predovšetkým z prostriedkov EÚ. 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 
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environmentálneho zdravia. Nemenej významné je aj spustenie reálnej 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 
2013 bolo schválených a realizovaných celkovo 304 zahraničných pracovných ciest. 
Z toho 274 ciest súviselo s pozvanými prednáškami. Univerzita a jej fakulty organizovali 
alebo spoluorganizovali 15 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 nižší záujem študentov. V rámci 
programu ERASMUs vyslala SZU 12 študentov a 10 učiteľov na zaraničné 
spolupracujúce pracoviská. 

 
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 2013 donútili venovať sa skôr 
krízovému manažmentu ako strategickému riadeniu 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 roku 2103 pokračovali práce na príprave vnútorného predpisu upravujúceho 
vnútorný systém kvality a podklady na jeho uplatnenie. Najviac skúsenosti so zákonom 
požadovaných kritérií kvality má SZU s hodnotením pedagogického procesu študentmi 
a pedagogického prostredia pedagógmi. 

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. Aj v roku 2013 ostáva kľúčovou pripomienkou nedostatok učebných textov 
a učebníc, málo praktickej prípravy a nedostatočné vybavenie učební pre praktickú 
výučbu. 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.  
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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 2013 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 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 2013 vydala 9 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 2013 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.  

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 2013 v rámci 
zdravotníckeho zariadenia, ktoré má vo svojej pôsobnosti zdravotnú 
starostlivosť na vysokej úrovni, niektoré vyšetrenia vykonáva univerzita ako 
jediná na Slovensku. 
 

Z uvedeného súhrnu vyplýva, že Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 
aj v roku 2013, 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 2013, aj keď boli vážnejšie ohrozené, sa podarilo 
splniť. SZU zostáva pevne zakotvená v sústave zdravotníckeho vysokoškolského 
i špecializačného vzdelávania na Slovensku. 
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 Výročná správa o činnosti Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 
za rok 2013 bola prerokovaná a schválená na zasadaní Akademického senátu 
Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. 

 
 
V Bratislave dňa 21. mája 2014 
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Tabuľka č. 9: Výberové konania na miesta vysokoškolských učiteľov uskutočnené  
v roku 2013 

Tabuľka č. 10: Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov 

Tabuľka č. 11: Prehľad akademických mobilít - zamestnanci v akademickom roku 
2012/2013 a porovnanie s akademickým rokom 2011/2012 

Tabuľka č. 12: Informácie o záverečných prácach a rigoróznych prácach predložených  
na obhajobu v roku 2013 

Tabuľka č. 13:  Publikačná činnosť vysokej školy za rok 2013 a porovnanie s rokom 2012

Tabuľka č. 14: Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných  k 1.9.2013 

Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov - pozastavenie práva, 
odňatie práva alebo skončenie platnosti priznaného práva k 31.12. 2013 

Tabuľka č. 16: Zoznam priznaných práv uskutočňovať habilitačné konanie a konanie  
na vymenúvanie profesorov  k 31.12.2013 

Tabuľka č. 17: Zoznam priznaných práv uskutočňovať habilitačné konanie a konanie 
 na vymenúvanie profesorov - pozastavenie, odňatie alebo skončenie 
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Tabuľka č. 18: Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku 2013 

Tabuľka č. 19: Zoznam akreditovaných študijných programov špecializačného štúdia  
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Tabuľka č. 19a: Zoznam akreditovaných študijných programov certifikačnej prípravy 
 k 1. 9. 2013 

Tabuľka č. 19b: Zoznam osvedčení vydaných v súlade so Smernicou Európskeho 
parlamentu a Rady 2005/36/ES 

Tabuľka č. 19c: Zoznam vydaných diplomov a certifikátov v Slovenskej republike 

Tabuľka č. 19d: Zoznam neakreditovaných jednorazových vzdelávacích aktivít sústavného 
vzdelávania k 31. 12. 2013 

Tabuľka č. 19e: Informácia o výške úhrady zdravotníckych pracovníkov za jednotlivé 
formy ďalšieho vzdelávania 

Tabuľka č. 20: Finančné prostriedky na ostatné (nevýskumné) projekty získané v roku 
2013 a podnikateľská činnosť 

Tabuľka č. 21a: Prehľad realizovaných vzdelávacích aktivít v roku 2013 - LF 
 

Tabuľka č. 21b: Prehľad realizovaných vzdelávacích aktivít v roku 2013 - FOaZOŠ 
 

Tabuľka č. 21c: Prehľad realizovaných vzdelávacích aktivít v roku 2013 - FVZ 
 

Tabuľka č. 21d: Prehľad realizovaných vzdelávacích aktivít v roku 2013 - FZ 
 

 
 

 
Vnútorné predpisy SZU vydané v roku 2013 

 

 



Tabuľka č. 1: 
Počet študentov vysokej školy k 31. 10. 2013 

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+2 242 46 0 0 288

3 26 0 69 1 96

spolu LF 268 46 69 1 384
FOaZOŠ 1 345 1 176 109 631

2 0 0 263 94 357

1+2 0 0 0 0 0

3 6 0 24 1 31

spolu FOaZOŠ 351 1 463 204 1019
FVZ 1 75 0 35 0 110

2 46 0 17 1 64

1+2 0 0 0 0 0

3 8 1 47 0 56

spolu FVZ 129 1 99 1 230
FZ BB 1 271 0 75 3 349

2 0 0 199 46 245

1+2 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0

spolu FZ BB 271 0 274 49 594

spolu podľa stupňov 

1 691 1 286 112 1090

2 46 0 479 141 666

1+2 242 46 0 0 288

3 40 1 140 2 183

  spolu SZU 1019 48 905 255 2227

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



Tabuľka č. 1a: 
Vývoj počtu študentov (stav k 31.10. 2013) 
 

Denná forma 

Stupeň 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 503 604 630 661 674 692

2 47 56 63 59 60 46

1+2 105 138 173 215 218 288

3 0 2 28 39 40 41

Spolu 655 800 894 974 992 1067

Externá forma 

Stupeň 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 1476 1339 1038 743 507 398

2 991 656 746 732 583 620

1+2 0 0 0 0 0 0

3 134 125 101 165 169 142

Spolu 2601 2120 1885 1640 1259 1160

V dennej aj v externej forme spolu 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 1979 1943 1668 1404 1181 1090

2 1038 712 809 791 643 666

1+2 105 138 173 215 218 288

3 134 127 129 204 209 183

Spolu 3256 2920 2779 2614 2251 2227

       

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



Tabuľka 2: 
Počet študentov, ktorí riadne skončili štúdium v akademickom roku 2012/2013 
 

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 31 0 0 0 31
  3 1 0 7 1 9

spolu LF 32 0 7 1 40
FOaZOŠ 1 104 1 130 40 275
  2 0 0 156 27 183
  1+2 0 0 0 0 0
  3 1 0 3 0 4

spolu FOaZOŠ 105 1 289 67 462
FVZ 1 26 1 12 1 40
  2 26 1 12 0 39
  1+2 0 0 0 0 0
  3 2 0 8 0 10

spolu FVZ 54 2 32 1 89
FZ BB 1 72 0 58 9 139
  2 0 0 99 34 133
  1+2 0 0 0 0 0
  3 0 0 0 0 0

spolu FZ BB 72 0 157 43 272

Spolu podľa stupňov 

1 202 2 200 50 454
2 26 1 267 61 355

1+2 31 0 0 0 31
3 4 0 18 1 23

spolu SZU 263 3 485 112 863
       
1+2 - študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona    
 



Tabuľka 3a: 
Prijímacie konanie na študijné programy v prvom stupni a v spojenom prvom a druhom stupni v roku 2013 
 
 

Denná forma 

Podskupina študijných 
odborov Plánovaný počet Počet prihlášok Účasť Prijatie Zápis Prihlášky/ plán Prijatie/       

účasť 
Zápis/        
prijatie 

Zápis/       
plán         

spoločenské a behaviorálne vedy           0,0 0,0 0,0 0,0 
lekárske vedy 35 444 386 56 35 12,7 0,1 0,6 1,0 

zubné lekárstvo 16 175 161 22 20 10,9 0,1 0,9 1,3 
nelekárske zdravotnícke vedy 300 684 545 320 254 2,3 0,6 0,8 0,8 

Spolu 351 1303 1092 398 309 3,7 0,4 0,8 0,9 

          

Externá forma 

Podskupina študijných 
odborov Plánovaný počet Počet prihlášok Účasť Prijatie Zápis Prihlášky/ plán Prijatie/       

účasť 
Zápis/        
prijatie 

Zápis/       
plán         

spoločenské a behaviorálne vedy 30 6 0 0 0 0,2 0,0 0,0 0,0 

lekárske vedy           0,0 0,0 0,0 0,0 

zubné lekárstvo           0,0 0,0 0,0 0,0 

nelekárske zdravotnícke vedy 330 160 159 157 138 0,5 1,0 0,9 0,4 

Spolu 360 166 159 157 138 0,5 1,0 0,9 0,4 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Z toho počet uchádzačov, ktorí získali stredoškolské vzdelanie v zahraničí 

Podskupina študijných 
odborov 

Počet 
prihlášok Účasť Prijatie Zápis 

% z celkového 
počtu prihlášok

% z celkového 
počtu účasti 

% z celkového 
počtu prijatia 

% z celkového 
počtu zápisov 

spoločenské a behaviorálne vedy         0,0 0,0 0,0 0,0 
lekárske vedy         0,0 0,0 0,0 0,0 

zubné lekárstvo         0,0 0,0 0,0 0,0 
nelekárske zdravotnícke vedy         0,0 0,0 0,0 0,0 

Spolu 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabuľka č. 3b: 
Prijímacie konanie na študijné programy v druhom stupni v roku 2013 
 

Denná forma 

Podskupina študijných 
odborov Plánovaný počet Počet prihlášok Účasť Prijatie Zápis Prihlášky/ plán Prijatie/       

účasť 
Zápis/        
prijatie 

Zápis/       
plán         

lekárske vedy 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 
zubné lekárstvo 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

nelekárske zdravotnícke vedy 30 33 27 27 16 1,1 1,0 0,6 0,5 
Spolu 30 33 27 27 16 1,1 1,0 0,6 0,5 

          

Externá forma 

Podskupina študijných 
odborov Plánovaný počet Počet prihlášok Účasť Prijatie Zápis Prihlášky/ plán Prijatie/       

účasť 
Zápis/        
prijatie 

Zápis/       
plán         

lekárske vedy 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 
zubné lekárstvo 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

nelekárske zdravotnícke vedy 395 458 451 451 374 1,2 1,0 0,8 0,9 
Spolu 395 458 451 451 374 1,2 1,0 0,8 0,9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Z toho počet absolventov svojej vysokej školy 

Podskupina študijných 
odborov 

Počet 
prihlášok Účasť Prijatie Zápis 

% z celkového 
počtu prihlášok 

% z celkového 
počtu účasti 

% z celkového 
počtu prijatia 

% z celkového 
počtu zápisov 

lekárske vedy         0,0 0,0 0,0 0,0
zubné lekárstvo         0,0 0,0 0,0 0,0

nelekárske zdravotnícke vedy         0,0 0,0 0,0 0,0
Spolu 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
        

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

Podskupina študijných 
odborov 

Počet 
prihlášok Účasť Prijatie Zápis 

% z celkového 
počtu prihlášok 

% z celkového 
počtu účasti 

% z celkového 
počtu prijatia 

% z celkového 
počtu zápisov 

lekárske vedy         0,0 0,0 0,0 0,0
zubné lekárstvo         0,0 0,0 0,0 0,0

nelekárske zdravotnícke vedy         0,0 0,0 0,0 0,0
Spolu 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabuľka č. 3c: 
Prijímacie konanie na študijné programy v treťom stupni v roku 2013 
 

Denná forma 
Podskupina 

študijných odborov 
Plánovaný 

počet 
Počet 

prihlášok Účasť Prijatie Zápis Prihlášky/ plán Prijatie/      
účasť 

Zápis/     
prijatie 

Zápis/    
plán      

lekárske vedy 3 3 3 3 3 1,0 1 1 1 
nelekárske zdravotnícke 

vedy 5 7 7 4 4 1,4 0,57142857 1 0,8 

Spolu 8 10 10 7 7 1,3 0,7 1 0,875 
 
 

Externá forma 
Podskupina 

študijných odborov 
Plánovaný 

počet 
Počet 

prihlášok Účasť Prijatie Zápis Prihlášky/ plán Prijatie/    
účasť 

Zápis/     
prijatie 

Zápis/    
plán      

lekárske vedy 10 7 6 6 6 0,7 1,0 1,0 0,6 
nelekárske zdravotnícke 

vedy 19 17 17 16 16 0,9 0,9 1,0 0,8 

Spolu 29 24 23 22 22 0,8 1,0 1,0 0,8 

          

Z toho počet absolventov svojej vysokej školy      

Podskupina študijných 
odborov Počet prihlášok Účasť Prijatie Zápis 

% z celk. 
počtu 

prihlášok 
% z celkového 
počtu účasti 

% z celkového 
počtu prijatia 

% z 
celkového 

počtu zápisov  
lekárske vedy 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0  

nelekárske zdravotnícke 
vedy 3 3 3 3 12,5 12,5 15,0 15,0  

Spolu 3 3 3 3 8,8 9,1 10,3 10,3  
 
 
 



Tabuľka č. 4: 
Počet študentov uhrádzajúcich školné (ak. rok 2012/2013) 
 

Forma štúdia 

Počet študentov       Počty študentov P
očet žiadostí o 

zníženie školného 

P
očet žiadostí o 

odpustenie školného 
    z toho počet študentov,       

stupeň 

ktorým vznikla 
v ak. roku 

2012/2013 
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 69   68           

  2                 

  1+2     48 38         

  3                 

Spolu denná forma   69 0 116 38 0 0 0 0

Externá forma 1 457 457             

  2 614 614             

  1+2                 

  3 38 44   1 5   2 6
Spolu externá 
forma   1109 1115 0 1 5 0 2 6
obe formy spolu 1 526 457 68 0 0 0 0 0
  2 614 614 0 0 0 0 0 0
  1+2 0 0 48 38 0 0 0 0
  3 38 44 0 1 5 0 2 6

Spolu   1178 1115 116 39 5 0 2 6
 
 
 
 



Tabuľka č. 5: 
Podiel riadne skončených štúdií na celkovom počte začatých štúdií v danom akademickom roku k 31.12.2013 
 
  

  Akademický rok začatia štúdia 

Podskupina študijných odborov 
Stupeň 

dosiahnutého 
vzdelania 

Forma 
štúdia 

2012 / 
2013 

2011 / 
2012 

2010 / 
2011 

2009 / 
2010 

2008 / 
2009 

2007 / 
2008 

spoločenské a behaviorálne vedy 1. externá     100,0 100,0 100,0 88,0 

lekárske vedy 2. denná           83,3 

zubné lekárstvo 2. denná             

nelekárske zdravotnícke vedy 1. denná     86.8 76,0 83,0 89,0 

nelekárske zdravotnícke vedy 1. externá     92,3 92,0 90,0 91,0 

nelekárske zdravotnícke vedy 2. denná   92,3 87,0 90,0 100,0 91,0 

nelekárske zdravotnícke vedy 2. externá   97,6 96,0 98,0 98,0 96,0 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabuľka č. 6: 
Prehľad akademických mobilít - študenti v akademickom roku 2012/2013 a porovnanie s akademickým rokom 2011/2012 
 
V roku 2012/2013         

Fakulta 
Fyzický počet 

vyslaných 
študentov 

Počet osobomesiacov vyslaných študentov 
Fyzický počet 

prijatých 
študentov 

Počet osobomesiacov, prijatých študentov 

programy ES NŠP iné (CEEPUS, 
NIL, ..) programy ES NŠP iné (CEEPUS, 

NIL, ..) 

LF 0 0   0         

FOaZOŠ 5 20   5         

FVZ 0 0   0         

FZvBB 1 4,25   0         

                  

                  

Spolu 6 24,25 0 5 0 0 0 0 

         

V roku 2011/2012         

Fakulta 
Fyzický počet 

vyslaných 
študentov 

Počet osobomesiacov vyslaných študentov 
Fyzický počet 

prijatých 
študentov 

Počet osobomesiacov, prijatých študentov 

programy ES NŠP iné (CEEPUS, 
NIL, ..) programy ES NŠP iné (CEEPUS, 

NIL, ..) 

LF 1 12   0         

FOaZOŠ 2 0   15         

FVZ 0 0   0         

FZvBB 1 4,25   0         

                  

                  

Spolu 4 16,25 0 15 0 0 0 0 

 
 



Tabuľka č. 7: 
Zoznam predložených návrhov na vymenovanie za profesora v roku 2013 
 

P.č. 

Meno a priezvisko Študijný odbor 
Dátum 

začiatku 
konania 

Dátum 
predloženia 
ministrovi 

Zamestnanec 
vysokej školy 

(áno/nie) 

            

  
Návrhy na vymenovanie za profesora neboli 
predložené          

            
      

 

Inauguračné konanie   
V tom počet 

žiadostí mimo 
vysokej školy 

  

 Počet neskončených konaní: stav k 1.1.2013       

 Počet neskončených konaní: stav k 31.12.2013       

 Počet riadne skončených konaní k 31.12.20123       

 Počet inak skončených konaní       

  - zamietnutie       

  - stiahnutie       

  - iné (smrť, odňatie práva a pod.)       
      

 Celkový počet predložených návrhov Priemerný vek uchádzačov    

 
  

     
 
 



Tabuľka č. 8: 
Zoznam vymenovaných docentov za rok 2013 
 

P.č. 
Meno a priezvisko Študijný odbor Dátum začiatku 

konania 
Dátum udelenia 

titulu 
Zamestnanec vysokej 

školy (áno/nie) 

1 MUDr. Jozef Čmelo, PhD., MPH  verejné zdravotníctvo 7.3.2012 13.3.2013 nie 

2 doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD. vnútorné choroby 14.5.2013 16.10.2013 áno 

            
 
 

 
Habilitačné konanie 

  

V tom počet 
žiadostí mimo 
vysokej školy 

 Počet neskončených konaní: stav k 1.1.2013 2 2
 Počet neskončených konaní: stav k 31.12.2013 0 0
 Počet riadne skončených konaní k 31.12.2013 2 2
 Počet inak skončených konaní 0 0
  - zamietnutie 0 0
  - stiahnutie 0 0

  - iné (smrť, odňatie práva a pod.) 0 0
 

 Celkový počet vymenovaných docentov Priemerný vek 

 
2 46 

 
 
 
 



Tabuľka č. 9: 
Výberové konania na miesta vysokoškolských učiteľov uskutočnené v roku 2013 
 

Funkcia 
Počet 

výberových 
konaní 

Priemerný 
počet 

uchádzačov na 
obsadenie 

pozície 

Priemerný 
počet 

uchádzačov, 
ktorí v čase 
výberového 

konania neboli 
v pracovnom 

pomere s 
vysokou školou

Priemerná 
dĺžka 

uzatvorenia 
pracovnej 
zmluvy na 
dobu určitú 

Počet zmlúv 
uzatvorených na 
dobu neurčitú 

Počet konaní 
bez 

uzatvorenia 
zmluvy 

Počet 
konaní, do 
ktorých sa 
neprihlásil 

žiaden 
uchádzač 

Počet konaní, 
kde bol 

prihlásený VŠ 
učiteľ, ktorý 
opätovne 

obsadil to isté 
miesto 

Profesora 3 1 0 5 rokov 0 0 0 3 

Docenta 5 1 0 5 rokov 0 0 0 3 

Ostatné 21 1 3 5 rokov 0 0 0 18 

Spolu 29 1,0 3,0   0 0 0 24 

         

Počet miest obsadených bez výberového konania       

Zamestnanec 
Fyzický počet 

Prepočítaný 
počet       

VŠ učiteľ nad 70 rokov 6 4,04       

Ostatní 48 22,40       
Spolu 54 26,44       

         
 
 
 
 
 



Tabuľka č. 10: 
Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov 
 
 
Evidenčný prepočítaný počet vysokoškolských učiteľov k 31. 10. 2013 
  

Fakulta Spolu 
Profesori, 
docenti s 

DrSc. 

Docenti, 
bez DrSc.

Ostatní 
učitelia 
s DrSc. 

Ostatní 
učitelia s 
PhD, CSc.

Ostatní 
učitelia 

bez 
vedeckej 
hodnosti 

LF SZU 348 44 62   105 137 
FOaZOŠ SZU 47 3 15   16 13 

FVZ SZU 43 6 8   18 11 
FZ SZU 28 4 2   6 16 

  0           
  0           

Spolu 466 57 87 0 145 177

Podiel v % 100 12,2 18,7 0 31,1 38

Podiel v % v 2012 100 12,5 19 0,2 34,5 33,8

Rozdiel 2013 - 2012 100 -0,3 -0,3 -0,2 -3,4 4,2
 
 
 
 
 
 
 



Tabuľka č. 11: 
Prehľad akademických mobilít - zamestnanci v akademickom roku 2012/2013 a porovnanie s akademickým rokom 2011/2012 
 
V roku 2012/2013        

Fakulta Fyzický počet 
vyslaných 

zamestnancov 

Počet osobodní vyslaných zamestnancov 
Fyzický počet 

prijatých 
zamestnancov 

Počet osobodní, prijatých zamestnancov 

programy ES NŠP iné (CEEPUS, 
NIL, ..) programy ES NŠP iné (CEEPUS, 

NIL, ..) 

LF 1 4     1 6     

FOaZOŠ 4 24     2 10     

FVZ 0 0     0 0     

FZvBB 0 0     0 0     

                  

Spolu 5 28 0 0 3 16 0 0 
         

V roku 2011/2012         

Fakulta Fyzický počet 
vyslaných 

zamestnancov 

Počet osobodní vyslaných zamestnancov 
Fyzický počet 

prijatých 
zamestnancov 

Počet osobodní, prijatých zamestnancov 

programy ES NŠP iné (CEEPUS, 
NIL, ..) programy ES NŠP iné (CEEPUS, 

NIL, ..) 

LF 0 0     0 0     

FOaZOŠ 2 16     0 0     

FVZ 0 0     0 0     

FZvBB 0 0     0 0     

                  

Spolu 2 16 0 0 0 0 0 0 

         

rozdiel 3 12 0 0 3 16 0 0 

 
 



Tabuľka č. 12: 
Informácie o záverečných prácach a rigoróznych prácach predložených na obhajobu v roku 2013 
 

Záverečná 
práca 

Počet 
predložených 
záverečných 

prác 

Počet 
obhájených 

Fyzický 
počet 

vedúcich 
záverečných 

prác 

Fyzický 
počet 

vedúcich 
záverečných 

prác bez 
PhD. 

Fyzický počet 
vedúcich 

záverečných 
prác 

(odborníci  
z praxe) 

Bakalárska 354 347 242 196 144

Diplomová 387 384 214 122 102

Dizertačná 25 25 19 0 5

Rigorózna 19 16 2 0 1

Spolu 785 772 477 318 252
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabuľka č. 13: 
Publikačná činnosť vysokej školy za rok 2013 a porovnanie s rokom 2012 
 
V roku 2013          

Kategória 
fakulta 

AAA, 
AAB, 
 ABA, 
ABB 

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

FAI ADC, BDC ADD, BDD CDC, CDD
ADM, 
ADN, 

AEM, AEN

BDM, 
BDN, CBA, 

CBB 
Ostatné Spolu 

LF 4 2 0 13 1 0 31 5 296 356 
FOaZOŠ 0 3 0 4 1 0 10 0 104 122 
FVZ 2 2 0 6 0 0 5 0 87 102 
FZ BB 2 4 0 2 0 0 1 0 63 72 
Spolu 8 11 0 25 2 0 47 5 550 652 
           
V roku 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 
Spolu 11 19 6 39 4 0     588 667 
           
Rozdiel -3 -8 -6 -14 -2 -667     -38 652,0 
 



Tabuľka č. 14: 
Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných k 1. 9. 2013 
 
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. 
7.4.10. fyziologická a klinická výživa fyziologická a klinická výživa 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 Skratka 
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 Forma Jazyky Skratka 
titulu 

LF 7.1.1. všeobecné lekárstvo všeobecné lekárstvo D S, A MUDr. 
7.2.1. zubné lekárstvo zubné lekárstvo D S MDDr. 

      
3. stupeň      

Fakulta Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky 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. 15: 
Zoznam akreditovaných študijných programov - pozastavenie práva, odňatie práva alebo skončenie platnosti priznaného práva  
k 31.12. 2013 
 

Pozastavené 
práva        

Fakulta Stupeň Študijný odbor Študijný 
program Forma Jazyky Skratka 

titulu 
Dátum 

pozastavenia
FZ 1. 7.4.1. ošetrovateľstvo ošetrovateľstvo D S Bc. 16.10.2013 
                
                

                
        

Odňaté práva, alebo skončenie platnosti priznaného práva     

Fakulta Stupeň Študijný odbor Študijný 
program Forma Jazyky Skratka 

titulu 

Dátum 
odňatia 

práva alebo 
skončenia 
platnosti 

                
                
                

                
 
 
 
 
 
 



Tabuľka č. 16: 
Zoznam priznaných práv uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov  k 31. 12. 2013 
 
 
 
 

Fakulta Odbor 
Lekárska fakulta vnútorné choroby 
  chirurgia 
Fakulta verejného zdravotníctva verejné zdravotníctvo 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabuľka č. 18: 
Zoznam priznaných práv uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov - pozastavenie, odňatie alebo 
skončenie platnosti priznaného práva k 31.12.2013 
 
 
 

Pozastavené práva   

Fakulta Odbor Dátum pozastavenia 
      
  
  
  

Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave neboli v roku 2013 pozastavené ani odňaté 
práva uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov. Taktiež nebola 
skončená platnosť priznaného práva. 

  
  
      
   
Odňaté práva, alebo skončenie platnosti priznaného 
práva  

Fakulta Odbor Dátum odňatia alebo skončenia platnosti
      
      
      
   
 
 
 
 



Tabuľka č. 18: 
Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku 2013 
 

Poskytovateľ 
finančých 

prostriedkov 
(grantová 
agentúra, 

objednávateľ) 

G
rant (G

)/      
objednávka (O

) 

D
om

áce (D
)/     

zahraničn
é (Z) 

Číslo/ 
identifikácia 

projektu 

Priezvisko, 
meno  

a tituly 
zodpovedného 

riešiteľa 
projektu  

Názov projektu  

Obdobie 
riešenia 
projektu 
(od - do)

Objem 
dotácie/finančných 

prostriedkov 
prijatých VŠ  
na jej účet  

v období od 1.1. do 
31.12. 
v eur 

v kategórii BV 

Objem 
dotácie/finančných 

prostriedkov 
prijatých VŠ  
na jej účet  

v období od 1.1. do 
31.12. 
v eur 

v kategórii KV 

P
oznám

ky 
a doplň

ujú
ce in

form
ácie 

6.RP   Z 2008204 
Doc. RNDr. 

Danica 
Staneková, CSc 

EUROSUPPORT VI - 
Vytvorenie tréningového a 
zdrojového matariálu na 
zlepešenie sexuálneho a 
reprodukčného zdravia 
ľudí žijúcich s HIV/AIDS 

/PLWHA/ 

03/2009-
04/2013 733,67 0,- 

  

7.RP 
  

Z 20122102 
Doc. RNDr. 

Danica 
Staneková, CSc 

Improving Quality in HIV 
Prevention  

03/2013- 
03/2015 1 799,29 0,- 

  

7.RP 

  

Z/D 
Z-226694     
D-DO7RP-
0004-10 

prof. MUDr. 
Tomáš Trnovec, 

DrSc. 

SYSTEQ – the 
development, validation 
and implementation of 

human     systemic Toxic 
Equivalancies (TEQs) as 
biomarkers for dioxin-like 

compounds 

02/2009-
01/2014 11 666,70 0,- 

  

7.RP 

  

Z/D 
Z-227391     
D-DO7RP-
0009-10 

prof. MUDr. 
Tomáš Trnovec, 

DrSc. 

OBELIX - OBesogenic 
Endocrine disrupting 
chemicals: LInking 

prenatal    eXposure to the 
development of obesity 

later in life  

05/2009-
11/2013 47 116,63 0,- 

  



7.RP 

  

Z/D 
Z-019090     
D-DO7RP-
0003-10 

MUDr. Eva 
Mitrová, DrSc. 

PRIORITY -Protecting the 
food chain from prions: 

schaping European 
priorities    trough basic 

and applied research 

10/2009-
09/2014 48 888,55 0,- 

  

7.RP 

  

Z 262042 MVDr.Girma 
Belay, PhD. 

ERINHA - European 
Research Infrastructure on 
Highly Pathogenic  Agents 

"ERINHA"  

11/2010-
04/2014 3 953,98 0,- 

  

7.RP 
  

Z 999859802 MUDr.Jana 
Tulinska, DrSc. Q-Nano 02/2011-

02/2015 15 888,37 0,- 
  

7.RP 

  

Z/D 
Z-282957     
D-DO7RP-
0030-12 

MUDr. Lubica 
Palkovičová, 

PhD. 

DENAMIC - Developmental 
neurotoxicity assessment 
of mixtures in children 

(DENAMIC) 

01/2012-
12/2015 219 821,70 0,- 

  

7.RP 
  

Z 1005677 doc. RNDr. D. 
Staneková, CSc. SIALON II 11/2011-

10/2014 28 758,24 0,- 
  

7.RP 

  

Z 
Z-311957     
D-DO7RP-
0033-12 

MVDr. Dagmar 
Zeljenková, CSc.

GRACE - GMO Risk 
Assessment and 

Communication of 
evidence 

06/2012-
12/2015 334 160,40 0,- 

  

Spoločný program 
vo výsku-me 
neurodegeneračných 
ochorení (Joint 
Programme in 
Neurodegene-rative 
Disease Research - 
JPND) - Iniciatíva EU

  

Z 0369/2012 MUDr.Eva 
Mitrová, DrSc. 

DEMTEST - Diagnostika 
demencií s rýchlou 

progresiou založená na 
biomarkeroch – 
optimalizácia 

diagnostických protokolov“ 
(Biomarker based 
diagnosis of rapid 

progressive dementias - 
optimisation of diagnostic 

protocols 

6/2012-
5/2015 47 492,63 0,- 

  

MŠVVaŠ 
  

D 26240120033
doc. MUDr. 

Martin Gajdoš, 
CSc. 

Centrum excelentnosti 
environmentálneho zdravia

10/2010–
09/2014 35 197,31 662 244,60 

  



APVV 
  

D APVV-0076-
10 

doc. MUDr. Igor 
Rusnak, CSc.  

EPIMAKRERS: ziadatel 
Ustav experimentalnej 

onkologie  

5/2011- 
4/2014 0,- 0,- 

  

APVV 

  

D APVV-0444-
11 

MUDr. Ľubica 
Palkovičová, 

PhD. 

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

u 3-ročných detí. 

07/2012-
12/2015 90316,- 0,- 

  

APVV 

  

D APVV-0241-
11 

Ing. Marko 
Fulop, CSc. 

RAVATOX: Poškodenie 
zdravého tkaniva srdca a 

ciev pri ožiarení protonmi - 
patofyziológia a prevencia 

07/2012-
12/2015 7 000,- 0,- 

  

APVV 

  

D APVV-0404-
11 

Mgr. Eva 
Rollerová, PhD. 

NANOREPRO:Bezpčnosť 
terapeuticky a komerčne 
používaných nanočastíc: 
vplyv na reprodukčný a 

imunitný systém, oxidačný 
status a prevencia 

možného rizika 

07/2012-
12/2015 19 000,- 0,- 

  

APVV 
  

D APVV-0115-
11 

doc. RNDr. 
Viktor Majtán, 

CSc. 

SLOVMEMED: Klinické 
skúšanie slovenského 
medovicového medu 

07/2012-
12/2015  8 774,- 0,- 

  

APVV 

  

D APVV-0016-
11 

prof. MUDr. 
Peter Bujdák, 

CSc. 

BIOTESTIS: Identifikácia 
biomarkerov asociovaných 

s rezistenciou na 
chemoterapiu u 

testikulárnych nádorov z 
germinatívnych buniek 

07/2012-
12/2015 2 189,- 0,- 

  

APVV 
  

D APVV-0513-
10 

doc. MUDr. 
Slavomira 

Filipova, CSc. 

CARDINFO: ziadatel Ustav 
merania SAV  

05/2011- 
06/2014 6 080,- 0,- 

  

APVV 

  

D APVV-0571-
12 

doc. PhDr. Eva 
Šovčíková, CSc. 

Pôsobenie chemických 
polutantov ako 
endokrinných 

rozrušovačov u detí 

10/2013-
9/2017 16 270,- 0,- 

  



APVV 

  

D APVV-0431-
12 

doc. MUDr. 
Peter Bořuta, 

CSc. 

Vývoj diagnostického 
nástroja pre kvalitatívne 

MRI zobrazovanie 
biogénneho železa v 

klinickej praxi  

10/2013-
9/2017 7 067,- 0,- 

  

MZ SR 

  

D 
MZ SR 

2007/07-SZU-
03 

prof. MUDR. Ján 
Štencl, CSc. 

Prospektívna kohortová 
štúdia o pôvode chorôb 

dospelosti v     
prenatálnom vývojom 
období v slovenskej 

populácii  

09/2008-
03/2014 259 063,45 0,- 

  

MZ SR 
  

D 
MZ SR 

2007/10-SZU-
06 

MVDr. Dagmar 
Zeljenková, CSc.

DNA biobanka pre 
populačné štúdie 

09/2008 - 
03/2014 210,78 0,- 

  

MZ SR 

  

D 
MZ SR 

2007/03-
RUVZBB-01/1

doc. RNDr. 
Shubhada 

Bopegamage, 
CSc. 

Vzťah genetickej variability 
k virulencii RNA vírusov 

09/2008 - 
03/2013 0,- 0,- 

  

MZ SR 

  

D 
MZ SR 

2007/05-SZU-
01 

mim. prof. Doc. 
RNDr. Viktor 
Majtán, CSc. 

Molekulárna analýza 
antibiotickej rezistencie 
netýfusových sérovarov    

salmonel 

09/2008 -
03/2013 0,- 0,- 

  

MZ SR 

  

D 
MZ SR 

2007/11-SZU-
07 

Holečková 
Katarína, Doc. 
MUDr., PhD. 

Priamy dôkaz Borrelia 
burgdoferi vo vzorkách 
pacientov s Limskou     

boreliózou, molekulárno-
biologická analýza a 
skrížená reaktivita s 
vybranými    druhmi 

kliešťami prenášaných 
patogénov 

09/2008 -
03/2013 0,- 0,- 

  

MZ SR 
  

D 
MZ SR 

2007/12-SZU-
08 

prof. MUDr. 
Holomáň Jozef, 

CSc. 

Rizikové faktory a 
progresia vírusovej 

hepatitídy C 

2008 -
03/2014 1 196,42 0,- 

  

MZ SR 
  

D 
MZ SR 

2007/09-SZU-
05 

Doc.PhDr. Eva 
Šovčíková, CSc. 

Dlhodobá environmentálna 
expozícia PCB  a školská 

zrelosť detí 

08/2008-
03/2013 0,- 0,- 

  



MZ SR 

  

D 
MZ SR 

2012/41-SZU-
05 

MUDr. Ľubica 
Palkovičová, 

PhD. 

Expozícia ľudskej 
populácie PCB vo 

vybraných regiónoch 
východného Slovenska 

PCBEXPO 

07/2013-
12/2015 26 666,40 0,- 

  

MZ SR 

  

D 
MZ SR 

2012/47-SZU-
11 

prof. MUDr. 
Tomáš Trnovec, 

DrSc. 

Pôsobenie 
polyhalogénovaných 

organických polutantov 
ako endokrinných 

rozrušovaščov na deti 

07/2013-
12/2015 26 666,40 0,- 

  

MZ SR 
  

D 
MZ SR 

2012/42-SZU-
06 

Ing. Beata 
Drobná, CSc. 

Postnatálna expozícia 
dojčiat polybrómovaným 

difenyléterom, BDEINTAKE

07/2013-
12/2015 21 945,60 0,- 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabuľka č. 19 a 19a:  
Zoznam akreditovaných študijných programov špecializačného štúdia a certifikačnej prípravy k 1. 9. 2013 
 
 
 
 
 
 
 
Údaje sú uvedené v kapitole „informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania“ v členení podľa jednotlivých fakúlt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabuľka č. 19b: 
Zoznam osvedčení vydaných v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES 
 
 
 
 

por. č. dátum vydania odbor 
počet 

vydaných 
osvedčení

1 28.2.2013 anestéziológia a 
intenzívna medicína 1 

2 8.3.2013 ortopédia 1 

3 8.7.2013 pediatria 1 

4 12.11.2013 úrazová chirurgia 1 

5 20.12.2013 pediatria 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabuľka č. 19c: 
Zoznam vydaných diplomov a certifikátov v Slovenskej republike 
 
Vydané kvalifikačné doklady (diplom, certifikát) v roku 2013 na iných vzdelávacích ustanovizniach - lekári, zubní lekári 
 

vzdelávacia 
ustanovizeň 

zdravotnícke 
povolanie 

špecializačné 
štúdium 

certifikovaná 
pracovná činnosť

diplom certifikát 

LF UK Bratislava 
lekár 73 / 
zubný lekár / 16 

JLF  Martin 
lekár 41 3 
zubný lekár / / 

UPJŠ Košice 
lekár 70 / 
zubný lekár 4 21 

 
 
Vydané kvalifikačné doklady (diplom) v kalendárnom roku 2013 na iných vzdelávacích ustanovizniach – sestra 
 

vzdelávacia 
ustanovizeň 

zdravotnícke 
povolanie 

špecializačné 
štúdium 

certifikovaná 
pracovná 
činnosť 

diplom certifikát 
JLF Martin sestra 57 / 
TU Trenčín sestra 25 / 
UKF Nitra sestra 69 / 
UPJŠ Košice sestra 9 / 
FZO PU Prešov sestra 67 / 
 
 



Tabuľka č. 19d: 
Zoznam neakreditovaných jednorazových vzdelávacích aktivít sústavného vzdelávania k 31. 12. 2013 
 
 

vzdelávacie aktivity 

počet 

vzdelávacích 
aktivít účastníkov 

Lekárska fakulta 
kurzy 118 3 792 
školiace miesta 84 170 
spolu 202 3 962 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií 
kurzy 20 513 
školiace miesta 8 20 
spolu 28 533 

Fakulta verejného zdravotníctva 
kurzy 12 189 
školiace miesta / / 
spolu 12 189 

Fakulta zdravotníctva 
kurzy 1 31 
školiace miesta / / 
spolu 1 31 
 
 
 
 



Tabuľka č. 20:  
Finančné prostriedky na ostatné (nevýskumné) projekty získané v roku 2013 a podnikateľská činnosť 
 

P. 
č. Fakulta 

P
oskytovateľ fin

ančých 
prostriedkov (gran

tová 
agen

tú
ra, objedn

ávateľ) 

G
rant (G

)/       objednávka 
(O

) 

D
om

áce (D
)/    zahraničné 
(Z) 

Číslo/ 
identifikácia 

projektu 

Priezvisko, meno 
a tituly 

zodpovedného 
riešiteľa projektu 

Názov projektu  

Obdobie 
riešenia 
projektu 
(od - do) 

Objem 
dotácie/finančných 

prostriedkov 
prijatých VŠ  
na jej účet  

v období od 1.1. do 
31.12. 
v eur 

v kategórii BV 

Objem 
dotácie/finančných 

prostriedkov 
prijatých VŠ  
na jej účet  

v období od 1.1. do 
31.12. 
v eur 

v kategórii KV 

P
oznám

ky 
a doplňujúce inform

ácie 

1. 

LF 

Ministerstvo  
vnútra SR 

SK 2011 EBF P5/2IP 

D SK 2011 
EBF P5/2IP 

prof. MUDr. Tibor 
Šagát, CSC. 

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 

02/2012-
06/2013 21 406,78 0,-   

FOaZOŠ 

FVZ 

2. FZ MŠVVaŠ 

26250120002 

D 2,625E+10 Ing. Milan Cagáň, 
MPH 

Rekonštrukcia a modernizácia 
polyfunkčného objektu Fakulty 

zdravotníctva SZU Banská Bystrica 

06/2009–
11/2012 157 029,31 0,- 

  

3.  FZ MŠVVaŠ 

26250120055 

D 2,625E+10 
D.h.c.prof. PhDr. 
Dana Farkašová , 

CSc. 

Zvýšenie kvality vzdelávacieho 
procesu na SZU prostredníctvom 

rekonštrukcie a modernizácie 
hmotnej infraštruktúry 

09/2012 - 
03/2015 12 743,81 1 464 572,20 

  

 
 
 
 



Tabuľka č. 21a: 
Prehľad realizovaných vzdelávacích aktivít v roku 2013 - LF 
 
 

skratka názov vzdelávacej aktivity (VA) od do miesto počet 
účastníkov

dĺžka 
VA 

TK farmakovigilancia a monitorovanie bezpečnosti liekov 11.1.2013 11.1.2013 Bratislava 17 1 

ŠM 
súčasné problémy v liečbe tuberkulózy vrátane multirezistentných 
foriem a chirurgickej liečby 14.1.2013 17.1.2013 Vyšné Hágy 2 4 

ŠM chirurgia nádorov prsnej žľazy 15.1.2013 16.1.2013 Bratislava 1 2 

TK choroby pohybového systému v starobe 17.1.2013 17.1.2013 Bratislava 13 1 

K vrodené chororby srdca v dospelosti - skratové chyby, časť I.  18.1.2013 19.1.2013 Bratislava 45 2 

TK chronická pankreatitída 23.1.2013 23.1.2013 Štrbské Pleso 12 1 

TK logopedická intervencia pri dysfágii - základné kompetencie logopéda 24.1.2013 25.1.2013 Bratislava 9 2 

S z čeľustnej ortopédie 26.1.2013 26.1.2013 Bratislava 30 1 

DS v posudkovom lekárstve 28.1.2013 1.2.2013 Bratislava 28 5 

ŠM 
v metodike a interpretácii zrakových a kmeňových sluchových 
evokovaných potenciálov 28.1.2013 8.2.2013 Bratislava 1 10 

K prvok voda v teórii tradičnej čínskej medicíny 2.2.2013 3.2.2013 Bratislava 12 2 

ŠM v angiologickej diagnostike 4.2.2013 8.2.2013 Bratislava 1 5 

ŠM chirurgia nádorov prsnej žľazy 5.2.2013 6.2.2013 Bratislava 1 2 

DS v súdnom lekárstve 6.2.2013 7.2.2013 Bratislava 24 2 

TK pokroky v tropickej medicíne 8.2.2013 8.2.2013 Bratislava 12 1 

ŠM v ultrazvukovej diagnostike v neonatológii 11.2.2013 15.2.2013 Bratislava 1 5 

ŠM v oftalmoonkológii 11.2.2013 15.2.2013 Bratislava 1 5 

ŠM chirurgia nádorov žalúdka 12.2.2013 14.2.2013 Bratislava 1 3 

TK neodkladná podpora životných funkcií 14.2.2013 14.2.2013 Bratislava 46 1 



TK pokroky v tropickej medicíne 15.2.2013 15.2.2013 Bratislava 12 1 

TK akadémia astmy 15.2.2013 16.2.2013 Modra - Harmónia 88 2 

S z čeľustnej ortopédie 16.2.2013 16.2.2013 Bratislava 20 1 

TK novinky pre prax praktického lekára v preventívnej starostlivosti 19.2.2013 19.2.2013 Bratislava 47 1 

ŠM chirurgia nádorov prsnej žľazy 19.2.2013 20.2.2013 Bratislava 2 2 

TK geriatria v ambulancii praktického lekára 20.2.2013 20.2.2013 Bratislava 50 1 

ŠM v laparoskopických hernioplastikách 20.2.2013 21.2.2013 Bratislava 4 2 

TK  v lekárenstve 21.2.2013 21.2.2013 Bratislava 22 1 

TK liečba funkčných porúch pohybového systému 21.2.2013 21.2.2013 Modra - Harmónia 50 1 

S z teórie tradičnej čínskej medicíny 23.2.2013 24.2.2013 Bratislava 9 2 

TK validácia farmaceutických procesov a metód 25.2.2013 26.2.2013 Bratislava 63 2 

ŠM v bronchoskopii a cytodiagnostika respiračných ochorení 25.2.2013 22.3.2013 Bratislava 1 20 

ŠM dlahy v parodontológii 26.2.2013 26.2.2013 Bratislava 2 1 

ŠM v spirometrii 4.3.2013 6.3.2013 Bratislava 5 3 

ŠM v pediatrickej ultrasonografii 4.3.2013 8.3.2013 Banská Bystrica 2 5 

ŠM chirurgia zadného segmentu oka 4.3.2013 8.3.2013 Bratislava 1 5 

ŠM v elektroencefalografii - základné 4.3.2013 15.3.2013 Bratislava 4 10 

ŠM v neonatálnej intermediárnej starostlivosti 4.3.2013 28.3.2013 Bratislava 1 19 

TK pokroky v tropickej medicíne 8.3.2013 8.3.2013 Bratislava 12 1 

S v posudkovom lekárstve 11.3.2013 12.3.2013 Bratislava 38 2 

ŠM laparoskopická hernioplastika TAPP 11.3.2013 12.3.2013 Košice 1 2 

ŠM v pneumoonkológii 11.3.2013 15.3.2013 Bratislava 3 5 

ŠM základy miniinvazívnej chirurgie 11.3.2013 15.3.2013 Bratislava 1 5 

Ki cytogenetika a molekulová patológia v medicíne 11.3.2013 15.3.2013 Bratislava 9 5 



ŠM 

v duplexnej ultrasonografii magistrálnych ciev mozgu, v 
transkraniálnej dopplerovskej ultrasonografii (tcd) a v transkraniálnej 
farebnej duplexnej ultrasonografii (tccd) 11.3.2013 22.3.2013 Ružomberok 1 10 

ŠM onkológia v chirurgii 11.3.2013 22.3.2013 Bratislava 2 10 

ŠM laparoskopická chirurgia 11.3.2013 22.3.2013 Košice 1 10 

Ki štatistické hodnotenie biologických metód 12.3.2013 12.3.2013 Bratislava 13 1 

IK v pozitrónovej emisnej tomografie /11/ 14.3.2013 15.3.2013 Bratislava 26 2 

ŠM kyretáž parodontálnych vačkov 14.3.2013 15.3.2013 Bratislava 3 2 

TK pokroky v tropickej medicíne 15.3.2013 15.3.2013 Bratislava 12 1 

TK akadémia astmy 15.3.2013 16.3.2013 Vysoké Tatry 120 2 

S nové úlohy a výzvy v praxi pediatrického pneumológa a ftizeológa 16.3.2013 16.3.2013 Smokovec 16 1 

ŠM strojová endodoncia 18.3.2013 18.3.2013 Bratislava 3 1 

ŠM v onkodermatológii 18.3.2013 21.3.2013 Banská Bystrica 1 4 

K príprava na výkon práce v zdravotníctve 18.3.2013 22.3.2013 Bratislava 64 5 

ŠM mikroskopické vláknité huby v životnom prostredí II. 18.3.2013 22.3.2013 Bratislava 4 5 

S z čeľustnej ortopédie 21.3.2013 21.3.2013 Bratislava 13 1 

TK praktická endodoncia na fantómoch 23.3.2013 23.3.2013 Bratislava 8 1 

S z teórie tradičnej čínskej medicíny 23.3.2013 24.3.2013 Bratislava 10 2 

K skríning karcinómu pľúc 28.3.2013 28.3.2013 Nitra 17 1 

TK správna výrobná prax vo výrobe a kontrole humánnych liekov 10.4.2013 10.4.2013 Šaľa 26 1 

ŠM rehabilitácia v kardiológii 10.4.2013 10.4.2013 Bratislava 1 1 

TK 
choroby močového, gastrointestinálneho a krvotvorného systému v 
starobe 10.4.2013 12.4.2013 Bratislava 20 3 

ŠM rehabilitácia v kardiológii 11.4.2013 11.4.2013 Bratislava 2 1 

K OCT SD a HD 12.4.2013 12.4.2013 Vysoké Tatry 52 1 

S z čeľustnej ortopédie 14.4.2013 14.4.2013 Bratislava 48 1 



ŠM v chirurgii štítnej žľazy a príštitných teliesok 15.4.2013 19.4.2013 Bratislava 3 5 

ŠM 
umelá ventilácia pľúc, vysokofrekvenčná ventilácia, monitorovanie 
UVP 15.4.2013 19.4.2013 Košice 1 5 

ŠM echokardiografia pre pokročilých 15.4.2013 19.4.2013 Bratislava 2 5 

ŠM echokardiografia pre pokročilých 15.4.2013 19.4.2013 Banská Bystrica 1 5 

ŠM v diagnostike parodontopatií 17.4.2013 19.4.2013 Bratislava 3 3 

ŠM v kĺbovej sonografii 18.4.2013 19.4.2013 Piešťany 1 2 

TK onkológia v pneumológii 19.4.2013 19.4.2013 Bratislava 10 1 

IK o nezápalových reumatických chorobách a ich liečbe 19.4.2013 20.4.2013 Piešťany 40 2 

ŠM chirurgia nádorov prsnej žľazy 23.4.2013 24.4.2013 Bratislava 1 2 

TK pedostomatológia 27.4.2013 27.4.2013 Levice 14 1 

TK pedostomatológia 4.5.2013 4.5.2013 Zvolen 29 1 

K akupresúra - závislosti 11.5.2013 11.5.2013 Bratislava 12 1 

TK pacient a liek 13.5.2013 13.5.2013 Bratislava 9 1 

TK v pediatrickej endokrinológii 13.5.2013 15.5.2013 Bratislava 8 3 

TK v lekárenstve 14.5.2013 14.5.2013 Bratislava 27 1 

ŠM choroby slizníc ústnej dutiny 14.5.2013 14.5.2013 Bratislava 2 1 

TK v lekárenstve 15.5.2013 15.5.2013 Bratislava 22 1 

ŠM v reumatológii 16.5.2013 17.5.2013 Piešťany 2 2 

S z čeľustnej ortopédie 18.5.2013 18.5.2013 Bratislava 16 1 

TK endodoncia 18.5.2013 18.5.2013 Levice 27 1 

TK zápalové a demyelinizačné ochorenia nervového systému 20.5.2013 24.5.2013 Bratislava 24 5 

ŠM príprava na výkon práce v zdravotníctve 20.5.2013 24.5.2013 Bratislava 1 5 

TK v revíznom lekárenstve 21.5.2013 22.5.2013 Bratislava 32 2 

Ki prolaktačný program 21.5.2013 23.5.2013 Bratislava 12 3 



WS aktuality správnej klinickej praxe 22.5.2013 22.5.2013 Bratislava 15 1 

ŠM v laparoskopických hernioplastikách 22.5.2013 23.5.2013 Bratislava 4 2 

K muskuloskeletálnej sonografie v reumatológii 23.5.2013 23.5.2013 Bratislava 20 1 

TK klinické využitie rifaximínu v gastroenterológii 23.5.2013 23.5.2013 Bratislava 12 1 

IK v chemoterapii 24.5.2013 24.5.2013 Bratislava 44 1 

ŠM súčasné trendy v diagnostike a liečbe pľúcnej hypertenzie 27.5.2013 29.5.2013 Bratislava 5 3 

ŠM v pediatrickej ultrasonografii 27.5.2013 31.5.2013 Bratislava 2 5 

ŠM v elektromyografii - doplňujúce 27.5.2013 7.6.2013 Bratislava 5 10 

ŠM chirurgia nádorov prsnej žľazy 28.5.2013 29.5.2013 Bratislava 1 2 

ŠM klinické skúšanie produktov a liekov 3.6.2013 7.6.2013 Bratislava 1 5 

ŠM 
v duplexnej ultrasonografii magistrálnych ciev mozgu a v 
transkraniálnej farebnej duplexnej ultrasonografii (tccd) 3.6.2013 14.6.2013 Ružomberok 3 10 

IK pre vedúcich pracovníkov nukleárnej medicíny 6.6.2013 7.6.2013 Bratislava 23 2 

TK kochleárna implantácia v klinicko-logopedickej praxi 20.6.2013 21.6.2013 Bratislava 4 2 

S z čeľustnej ortopédie 22.6.2013 22.6.2013 Bratislava 13 1 

TK pokroky v tropickej medicíne 6.9.2013 6.9.2013 Bratislava 12 1 

K muskuloskeletárnej dynamickej sonografie 6.9.2013 8.9.2013 Bratislava 22 3 

TK mimoriadne dráhy 7.9.2013 8.9.2013 Hriňová 13 2 

S z čeľustnej ortopédie 14.9.2013 14.9.2013 Bratislava 16 1 

TK neodkladná podpora životných funkcií 16.9.2013 16.9.2013 Bratislava 15 1 

ŠM 
súčasné problémy v liečbe tuberkulózy vrátane multirezistentných 
foriem a chirurgickej liečby 16.9.2013 19.9.2013 Vyšné Hágy 1 4 

TK klinická neurofyziológia 16.9.2013 20.9.2013 Bratislava 17 5 

ŠM chirurgia prsníka 16.9.2013 20.9.2013 Bratislava 4 5 

TK otravy v ambulancii praktického lekára 17.9.2013 17.9.2013 Bratislava 27 1 



TK ochorenia obličiek v ambulancii praktického lekára 18.9.2013 18.9.2013 Bratislava 40 1 

K v priebojníkových excíziách v dermatológii 20.9.2013 20.9.2013 Martin 4 1 

TK pokroky v tropickej medicíne 20.9.2013 20.9.2013 Bratislava 12 1 

IK v dermatovenerológii 21.9.2013 21.9.2013 Donovaly 50 1 

TK geriatria v ambulancii praktického lekára 23.9.2013 23.9.2013 Bratislava 20 1 

ŠM chirurgia štítnej žľazy 23.9.2013 25.9.2013 Bratislava 1 3 

ŠM kontaktné dermatitídy a profesionálne dermatózy 23.9.2013 27.9.2013 Banská Bystrica 2 5 

K v lekárenstve pre školiteľov 24.9.2013 24.9.2013 Bratislava 23 1 

TK vyhodnocovanie EKG záznamu 24.9.2013 24.9.2013 Bratislava 35 1 

TK nové poznatky v hematológii a transfúziológii 25.9.2013 27.9.2013 Bratislava 13 3 

ŠM brušná miniinvazívna chirurgia 30.9.2013 2.10.2013 Bratislava 2 3 

ŠM 
v metodike a interpretácii zrakových a kmeňových sluchových 
evokovaných potenciálov 30.9.2013 11.10.2013 Bratislava 2 10 

TK špecifické problémy v geriatrii 2.10.2013 4.10.2013 Bratislava 22 3 

TK pokroky v tropickej medicíne 4.10.2013 4.10.2013 Bratislava 12 1 

K škola pneumológie a ftizeológie 4.10.2013 5.10.2013 Banská Bystrica 52 1 

S v posudkovom lekárstve 7.10.2013 8.10.2013 Bratislava 29 2 

ŠM v pediatrickej ultrasonografii 7.10.2013 11.10.2013 Banská Bystrica 4 5 

ŠM v elektromyografii - základné 7.10.2013 18.10.2013 Bratislava 5 10 

ŠM transparietálne punkcie pľúc pod CT kontrolou  7.10.2013 18.10.2013 Nitra 1 10 

ŠM laparoskopické operácie brušných hernií 9.10.2013 10.10.2013 Bratislava 1 2 

S lokalizácia dráh žlčníka a pečene 12.10.2013 13.10.2013 Lučenec 12 2 

ŠM trendy v gastroenterochirurgii 14.10.2013 18.10.2013 Bratislava 1 5 

ŠM reflexná terapia podľa Dr. Vojtu, časť B 14.10.2013 18.10.2013 Košice 1 5 

ŠM chirurgia prsníka 14.10.2013 18.10.2013 Bratislava 2 5 



ŠM choroby slizníc ústnej dutiny 15.10.2013 15.10.2013 Bratislava 2 1 

Ki leteckého lekárstva I. 17.10.2013 18.10.2013 Košice 12 2 

TK pokroky v tropickej medicíne 18.10.2013 18.10.2013 Bratislava 12 1 

S z čeľustnej ortopédie 19.10.2013 19.10.2013 Bratislava 22 1 

ŠM dlahy v parodontológii 22.10.2013 22.10.2013 Bratislava 3 1 

TK liečba funkčných porúch pohybového systému 22.10.2013 23.10.2013 Bratislava 15 2 

TK nešpecifické zápalové ochorenia čriev - akadémia IBD 24.10.2013 24.10.2013 Bratislava 12 1 

K 
aktuality štátnej liekovej politiky a diskusné sústredenie v klinickej 
farmakológii 25.10.2013 25.10.2013 Štrbské Pleso 9 1 

ŠM rehabilitácia v kardiológii 28.10.2013 28.10.2013 Bratislava 2 1 

ŠM diagnostika parodontopatií 28.10.2013 30.10.2013 Bratislava 3 3 

ŠM v onkodermatológii 28.10.2013 31.10.2013 Banská Bystrica 1 4 

ŠM v angiologickej diagnostike 4.11.2013 8.11.2013 Bratislava 1 5 

ŠM 
umelá ventilácia pľúc, vysokofrekvenčná ventilácia, monitorovanie 
UVP 4.11.2013 8.11.2013 Košice 1 5 

ŠM chirurgia prsníka 4.11.2013 8.11.2013 Bratislava 2 5 

ŠM echokardiografia pre pokročilých 4.11.2013 8.11.2013 Bratislava 4 5 

ŠM v onkologickej farmácii 5.11.2013 5.11.2013 Bratislava 2 1 

ŠM kyretáž parodontálnych vačkov 5.11.2013 6.11.2013 Bratislava 3 2 

TK v nemocničnom lekárenstve 7.11.2013 8.11.2013 Bratislava 79 2 

ŠM reflexná terapia podľa Dr. Vojtu, časť A 7.11.2013 8.11.2013 Bratislava 3 2 

TK pokroky v tropickej medicíne 8.11.2013 8.11.2013 Bratislava 12 1 

ŠM manažment diagnostiky a liečby glaukómu 11.11.2013 15.11.2013 Bratislava 1 5 

ŠM chirurgia prsníka 11.11.2013 15.11.2013 Bratislava 2 5 

TK 
požiadavky správnej laboratórnej praxe v dobe informačných 
technológií 12.11.2013 12.11.2013 Bratislava 43 1 



TK pacient a liek 14.11.2013 14.11.2013 Bratislava 12 1 

TK v cievnej chirurgii 15.11.2013 15.11.2013 Bratislava 15 1 

TK 
o nových poznatkoch v biologickej liečbe zápalových reumatických 
chorôb 15.11.2013 16.11.2013 Sielnica 86 2 

TK skleróza multiplex  16.11.2013 17.11.2013 Hriňová 14 2 

S v posudkovom lekárstve 18.11.2013 19.11.2013 Bratislava 57 2 

ŠM brušná miniinvazívna chirurgia 18.11.2013 20.11.2013 Bratislava 1 3 

ŠM v ultrasonografii štítnej žľazy a paratyreoidey 18.11.2013 22.11.2013 Bratislava 4 5 

ŠM 
špecializačné anestetické postupy (low flow anestézia, epidurálna 
anestézia, spinálna anestézia, TIVA....) 18.11.2013 22.11.2013 Košice 1 5 

ŠM regionálna anestézia 18.11.2013 22.11.2013 Bratislava 1 5 

TK v klinickej farmácii 21.11.2013 21.11.2013 Bratislava 7 1 

TK pokroky v tropickej medicíne 22.11.2013 22.11.2013 Bratislava 12 1 

S z čeľustnej ortopédie 23.11.2013 23.11.2013 Bratislava 28 1 

ŠM chirurgia štítnej žľazy 25.11.2013 27.11.2013 Bratislava 1 3 

ŠM v pediatrickej ultrasonografii 25.11.2013 29.11.2013 Bratislava 2 5 

ŠM v balneológii 25.11.2013 29.11.2013 Piešťany 2 5 

K príprava na výkon práce v zdravotníctve 25.11.2013 29.11.2013 Bratislava 74 5 

ŠM chirurgické zákroky na parodonte 25.11.2013 29.11.2013 Bratislava 3 5 

ŠM 

v duplexnej ultrasonografii magistrálnych ciev mozgu, v 
transkraniálnej dopplerovskej ultrasonografii (tcd) a v transkraniálnej 
farebnej duplexnej ultrasonografii (tccd) 2.12.2013 13.12.2013 Ružomberok 3 10 

TK pokroky v tropickej medicíne 6.12.2013 6.12.2013 Bratislava 12 1 

TK aktuálne problémy v oftalmológii 6.12.2013 7.12.2013 Bratislava 170 2 

ŠM chirurgia prsníka 9.12.2013 13.12.2013 Bratislava 2 5 

S z čeľustnej ortopédie 14.12.2013 14.12.2013 Bratislava 16 1 



ŠM o správnej veľkodistribučnej praxi 18.12.2013 18.12.2013 Bratislava 1 1 

TK pokroky v tropickej medicíne 20.12.2013 20.12.2013 Bratislava 12 1 
 
 
 
Vysvetlivky: 
DS - diskusný seminár 
IK - inovačný kurz 
K - kurz 
Ki - integrovaný kurz 
S - seminár 
ŠM - školiace miesto 
TK - tematický kurz 
 
 
 
 



Tabuľka č. 21b: 
Prehľad realizovaných vzdelávacích aktivít v roku 2013 - FOaZOŠ 
 

skratka názov vzdelávacej aktivity (VA) od do miesto počet 
účastníkov

dĺžka 
VA 

TK diferenciálna diagnostika v onkologickej gynekocytológii 21.1.2013 25.1.2013 Bratislava 5 5 

ŠM morfologická a cytochemická diagnostika 24.1.2013 25.1.2013 Bratislava 2 2 

TK v lekárenstve 20.2.2013 21.2.2013 Bratislava 3 2 

ŠM imunológia leukocytov a trombocytov 21.3.2013 22.3.2013 Bratislava 4 2 

ŠM špeciálne imunohematologické metódy 4.4.2013 5.4.2013 Bratislava 2 2 

ŠM laboratórna diagnostika trombofílií 18.4.2013 19.4.2013 Bratislava 2 2 

ŠM monitoring antikoagulačnej liečby 2.5.2013 3.5.2013 Bratislava 2 2 

ŠM laboratórna diagnostika získaných koagulopatií 16.5.2013 17.5.2013 Bratislava 4 2 

Ko zdravotno-sociálne problémy ľudí s Downovým syndrómom 13.9.2013 14.9.2013 Bratislava 23 2 

DS ošetrovateľská starostlivosť v odbore pneumológia a ftizeológia 18.9.2013 18.9.2013 Nitra 85 1 

ŠM úvod do problematiky cytodiagnostiky 25.9.2013 27.9.2013 Bratislava 2 3 

TK riadenie odbornej zložky vzdelávania na SZŠ v SR 30.9.2013 30.9.2013 Bratislava 39 1 

S 
Bratislavský deň k Medzinárodnému dňu rádiologických 
asistentov 9.11.2013 9.11.2013 Bratislava 52 1 

ŠM laboratórny monitoring hemoblastóz 12.12.2013 13.12.2013 Bratislava 2 2 
 
Vysvetlivky: 
DS - diskusný seminár 
Ko - kongres 
S - seminár 
ŠM - školiace miesto 
TK - tematický kurz 



Tabuľka č. 21c: 
Prehľad realizovaných vzdelávacích aktivít v roku 2013 - FVZ 

skratka názov vzdelávacej aktivity (VA) od do miesto počet  
účastníkov

dĺžka 
VA 

TK základy adiktológie vo verejnom zdravotníctve 10.1.2013 11.1.2013 Bratislava 10 2

S 
nácvik komunikačných zručností pri pohovoroch s rodičmi 
odmietajúcimi očkovanie svojich detí 22.1.2013 22.1.2013 Bratislava 10 1

DS v epidemiológii, prevencii a poradenstve chronických chorôb 23.1.2013 25.1.2013 Bratislava 19 3

TK o nových poznatkoch v epidemiológii infekčných chorôb 28.1.2013 31.1.2013 Bratislava 21 4

TK 
nácvik komunikačných zručností pri pohovoroch s rodičmi 
odmietajúcimi očkovanie svojich detí 12.3.2013 12.3.2013 Bratislava 10 1

S 
nácvik komunikačných zručností pri pohovoroch s rodičmi 
odmietajúcimi očkovanie svojich detí 21.3.2013 21.3.2013 Bratislava 10 1

K využitie EPI INFO vo verejnom zdravotníctve 17.4.2013 19.4.2013 Bratislava 10 3

TK novinky v zdraví pri práci 14.5.2013 15.5.2013 Bratislava 38 2

TK škola vakcinológie 10.6.2013 11.6.2013 Bratislava 12 2

TK prevencia fajčenia a alkoholizmu vo výchove k zdraviu 20.6.2013 21.6.2013 Bratislava 23 2

DS v epidemiológii, prevencii a poradenstve chronických chorôb 6.11.2013 8.11.2013 Bratislava 12 3

TK hygiena zdravotníckych zariadení 3.12.2013 4.12.2013 Bratislava 14 2

Vysvetlivky: 
DS - diskusný seminár 
K -  kurz 
S - seminár 
TK - tematický kurz 



Tabuľka č. 21d: 
Prehľad realizovaných vzdelávacích aktivít v roku 2013 – FZ so sídlom v Banskej Bystrici 

skratka názov vzdelávacej aktivity (VA) od do miesto počet 
účastníkov

dĺžka 
VA 

DS inkontinencia ako ošetrovateľský problém 25.10.2013 25.10.2013 Banská Bystrica 31 1

Vysvetlivky: 
DS - diskusný seminár 



Vnútorné predpisy SZU vydané v roku 2013 

1.  Vnútorné predpisy podliehajúce schváleniu AS SZU účinnosť 

Dodatok č. 2 k Štatútu SZU v Bratislave júl 

Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku SZU v Bratislave apríl 

Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku SZU v Bratislave apríl 

Štatút Lekárskej fakulty SZU v Bratislave november 
Štatút Fakulty ošetrovateľstva a zdrav. odb. štúdií SZU v Bratislave november 

Štatút Fakulty verejného zdravotníctva SZU v Bratislave november 

Štatút Fakulty zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici november 

Študijný poriadok Fakulty zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici november 

2.  Smernice rektora SZU 

číslo názov účinnosť 

1/2013 Registratúrny poriadok a registratúrny plán pre zabezpečenie jednotného systematického a
racionálneho výkonu odbornej správy registratúry 

apríl 

2/2013 Smernica o zaraďovaní do nelekárskych študijných odboroch apríl 

3/2013 Smernica o zápise študentov september 

4/2013 Smernica o postupe pri hodnotení predmetov september 

5/2013 Smernica o štátnych skúškach a záverečných prácach  september 

6/2013 Smernica o opakovanom zápise predmetu september 

7/2013 Smernica o zmene študijného programu študenta december 

8/2013 Smernica o vedení operatívnej evidencie majetku, spôsoby odpisovania a nakladania s
majetkom štátu v správe SZU 

december 




