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I. 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:   
prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. Dátum vymenovania: 26. máj 2014 
Funkčné obdobie: prvé Dátum prevzatia funkcie: 5. október 2014  
 
Prorektori: 
prvý prorektor, prof. MUDr. Peter BUJDÁK, CSc., 
prorektor pre vedecko-pedagogické hodnosti a ďalšie vzdelávanie 
Funkčné obdobie: druhé Dátum vymenovania: 20. november 2014 

doc. MUDr. Martin GAJDOŠ, CSc. 
prorektor pre vedu, výskum a styk so zahraničím 
Funkčné obdobie: druhé Dátum vymenovania: 20. november 2014  

doc. RNDr. Viktor MAJTÁN, CSc. 
prorektor pre pregraduálne štúdium 
Funkčné obdobie: druhé Dátum vymenovania: 20. november 2014 

doc. PhDr. Beáta FRČOVÁ,PhD., MPH 
Prorektor pre spoluprácu s akreditovanými pracoviskami SZU a rozvoj univerzity 
Funkčné obdobie: prvé Dátum vymenovania: 20. november 2014 

Kvestor:   
Ing. Igor Naňo (od 9. októbra 2014) 
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AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ ZDRAVOTNÍCKEJ UNIVERZITY 
V BRATISLAVE 
Akademický senát SZU v Bratislave má od 1. novembra 2014 20 členov.  
 
Funkčné obdobie trvá od 01. novembra 2014  a končí 31. októbra 2018. 
 
Predseda: 
prof. MUDr. Ivan RYBÁR, PhD. 
Funkčné obdobie: prvé 
Lekárska fakulta, zamestnanecká časť akademickej obce  
 
Predsedníctvo: 
prof. MUDr. Ivan RYBÁR, PhD. – predseda 
Funkčné obdobie: prvé 
Lekárska fakulta, zamestnanecká časť akademickej obce  
 
MUDr. Katarína DOSTÁLOVÁ, PhD., MPH – podpredseda 
Funkčné obdobie: druhé 
Fakulta verejného zdravotníctva, zamestnanecká časť akademickej obce  
 
Dušan PASTOREK – podpredseda  
Funkčné obdobie: prvé 
Lekárska fakulta, študentská časť akademickej obce  
 
doc. PhDr. Jarmila KRISTOVÁ, PhD., MPH  – tajomník 
Funkčné obdobie: prvé 
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, zamestnanecká časť 
akademickej obce 
 
PhDr. Jana LAUKOVÁ, PhD. – člen predsedníctva 
Funkčné obdobie: druhé 
Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, zamestnanecká časť akademickej 
obce  
 
Členovia  Akademického senátu Slovenskej zdravotníckej univerzity  
 
MUDr. Jozef BARINKA 
Funkčné obdobie: prvé 
Lekárska fakulta, zamestnanecká časť akademickej obce 
 
PhDr. Jarmila BRAMUŠKOVÁ, PhD. 
Funkčné obdobie: prvé 
Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, zamestnanecká časť akademickej 
obce 
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MUDr. Katarína DOSTÁLOVÁ, PhD., MPH 
Funkčné obdobie: druhé 
Fakulta verejného zdravotníctva, zamestnanecká časť akademickej obce  
 
doc. MUDr. Katarína GAZDÍKOVÁ, PhD., MBA, MPH, mim. prof. 
Funkčné obdobie: prvé  
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, zamestnanecká časť 
akademickej obce  
 
PhDr. Daniel GURÍN 
Funkčné obdobie: druhé 
Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, zamestnanecká časť akademickej 
obce 
 
prof. MUDr. Eva HORVÁTHOVÁ, PhD., MPH 
Funkčné obdobie: prvé 
Fakulta verejného zdravotníctva, zamestnanecká časť akademickej obce  
 
doc. PhMr. Marta HURBÁNKOVÁ, CSc. 
Funkčné obdobie: druhé 
Fakulta verejného zdravotníctva, zamestnanecká časť akademickej obce 
 
doc. PhDr. Jarmila KRISTOVÁ, PhD., MPH 
Funkčné obdobie: prvé 
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, zamestnanecká časť 
akademickej obce 
 
PhDr. Jana LAUKOVÁ, PhD.  
Funkčné obdobie: druhé 
Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, zamestnanecká časť akademickej 
obce 
 
PharmDr. Ľubica MAJTÁNOVÁ 
Funkčné obdobie: prvé 
Lekárska fakulta, zamestnanecká časť akademickej obce  
 
prof. MUDr. Ivan RYBÁR, PhD. 
Funkčné obdobie: prvé 
Lekárska fakulta, zamestnanecká časť akademickej obce  
 
 
PhDr. Elena ŽIAKOVÁ, PhD. 
Funkčné obdobie: druhé 
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, zamestnanecká časť 
akademickej 
obce 
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Štefan BEBJAK (od mája 2016) 
Funkčné obdobie: prvé 
Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, študentská časť akademickej obce  
 
Mgr. Justína GEREOVÁ 
Funkčné obdobie: prvé 
Fakulta verejného zdravotníctva, študentská časť akademickej obce 
 
Bc. Mikuláš MARCI (do júna 2016) 
Funkčné obdobie: druhé  
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, študentská časť 
akademickej obce 
 
Stanislav KOTÚČEK (do júna 2016) 
Funkčné obdobie: prvé 
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, študentská časť 
akademickej obce 
 
Adam NOVÁK 
Funkčné obdobie: prvé 
Lekárska fakulta, študentská časť akademickej obce 
 
Mgr. Júlia ONDREJKOVÁ (od  septembra 2015) 
Funkčné obdobie: druhé  
Fakulta verejného zdravotníctva, študentská časť akademickej obce 
 
Marek PADYCH (do mája 2016) 
Funkčné obdobie: prvé 
Fakulta zdravotníctva so sídlom v 
Banskej Bystrici, študentská časť akademickej obce  
 
Dušan PASTOREK 
Funkčné obdobie: prvé 
Lekárska fakulta, študentská časť akademickej obce 
 
Andrej ZACHAR  
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 , ustanovená dňa 20. novembra 2014 má  45 členov.  

 

Predseda: 

prof. MUDr. Peter ŠIMKO, rektor SZU 
 

Členovia: 

prof. MUDr. Marián BÁTOVSKÝ, CSc. - predseda AS LF SZU 

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

prof. MUDr. Ján BENETIN, CSc. – prednosta Neurologickej kliniky SZU 

prof. MUDr. Peter BUJDÁK, CSc. - prvý prorektor SZU, prorektor pre vedecko- 

pedagogické hodnosti a ďalšie vzdelávanie 

MUDr. Juraj DEGLOVIČ, PhD., MPH – vedúci katedry klinickej časti LF SZU 

prof. MUDr. Valér DŽUPA, CSc. – Karlova univerzita, Praha 

Dr. h. c, prof. PhDr. Dana FARKAŠOVÁ, CSc. - dekan FOaZOŠ SZU 

doc. PhDr. Beáta FRČOVÁ, PhD., MPH, - dekan FZ  BB SZU, prorektor pre spoluprácu 

s akreditovanými pracoviskami SZU a rozvoj univerzity 

doc. MUDr. Katarína FURKOVÁ, CSc., mim. prof. - prodekan pre postgraduálne 

vzdelávanie LF SZU 

doc. MUDr. Martin GAJDOŠ, CSc. - prorektor pre vedu, výskum a styk so zahraničím 

doc. MUDr. Katarína GAZDÍKOVÁ, CSc., mim. prof., MPH, MHA - predseda 

Akademického senátu FOaZOŠ SZU 

MUDr. Vlastimil GRAUS, PhD., MPH,MSc. - zástupca Komory zubných lekárov 

prof. MUDr. Róbert HATALA, CSc., FESC, FACC - prednosta kardiologickej kliniky 

NÚSCH 

MUDr. Tomáš HEGER, PhD., MHA - námesník riaditeľa UNB Kramáre 

doc. MUDr. Katarína HOLEČKOVÁ, PhD. - prodekan pre pregraduálne štúdium LF SZU 

doc. PhMr. Marta HURBÁNKOVÁ, CSc. - predseda Akademického senátu FVZ SZU 

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

doc. MUDr. Andrea KALAVSKÁ, PhD., MHA – štátna tajomníčka MZ SR 

MUDr. Gabriela KALISKÁ, CSc. – zástupkyňa SÚSCH BB 

prof. MUDr. Cyril KLEMENT, CSc., - prodekan pre praktickú výučbu, FVZ SZU 

MUDr. Marian KOLLÁR - prezident Slovenskej lekárskej komory  
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prof. MUDr. Vladimír KRČMÉRY, DrSc., FRSP, FACP, Dr. h. c. mult. – rektor VŠ sv. 

Alžbety  

prof. MUDr Jaroslav KRESÁNEK, PhD. - prodekan pre rozvoj fakulty a vonkajšie vzťahy 

FOaZOŠ SZU 

prof. MUDr. Zuzana KRIŠTÚFKOVÁ, PhD., MPH - prodekan pre vedu, výskum 

a doktorandské štúdium, FVZ SZU 

doc. MUDr. Ladislav KUŽELA, CSc. - riaditeľ Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave 

PhDr. Jana LAUKOVÁ, PhD. – predseda Akademického senátu FZ BB 

doc. RNDr. Viktor MAJTÁN, CSc., mim. prof. - prorektor SZU pre pregraduálne štúdium 

prof. MUDr. Neda MARKOVSKÁ, CSc. - hlavná odborníčka pre zubné lekárstvo 

prof. RNDr. Karol MIČIETA, PhD. - rektor Univezity J. A. Komenského v Bratislave 

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

prof. MUDr. Juraj OLEJNÍK, CSc. - prednosta chirugickej kliniky SZU 

doc. PhDr. Hana PADYŠÁKOVÁ, PhD. - prodekan pre denné štúdium, FOaZOŠ SZU 

prof. RNDr. Jaromír PASTOREK, DrSc. - poradca predsedu vlády Slovenskej republiky 

pre vedu a výskum 

prof. MUDr. Juraj PECHAN, CSc. - prodekan pre doktorandské štúdium, habilitačné 

a vymenúvacie konania LF SZU 

prof. MUDr. Daniel PELLA, PhD. - dekan LF Univezity P. J. Šafárika 

doc. PhDr. Tatiana RAPČÍKOVÁ, PhD. - prodekan pre pedagogickú činnosť, FZ BB SZU 

prof. MUDr. Anna REMKOVÁ, DrSc. - dekan LF SZU 

doc. PhDr. Adriana REPKOVÁ, PhD. - prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť, 

FOaZOŠ SZU  

prof. MUDr. Ivan RYBÁR, PhD. - predseda AS SZU 

prof. MUDr. Peter ŠIMKO - rektor SZU 

prof. MUDr. Iveta ŠIMKOVÁ, CSc. - prodekan pre zahraničie, LF SZU 

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

prof. MUDr. Juraj ŠTENO, DrSc. – dekan LF UK v Bratislave 

doc. PhDr. Vlasta ZÁVODNÁ, PhD. - prodekan pre externé štúdium a ďalšie 

vzdelávanie, FOaZOŠ SZU 

MUDr. Daniel ŽITŇAN – riaditeľ Fakultnej nemocnice v Trnave 
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SÚČASTI VYSOKEJ ŠKOLY 

 

LEKÁRSKA FAKULTA 

Dekan:   prof. MUDr. Anna Remková, DrSc.  

Funkčné obdobie: prvé (od 4. novembra 2015) 

 

FAKULTA OŠETROVATEĽSTVA A ZDRAVOTNÍCKYCH ODBORNÝCH ŠTÚDIÍ 

Dekan:  Dr. h. c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc. 
 
Funkčné obdobie:  prvé (od 5. októbra 2014) 

 

FAKULTA VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 

Dekan:  doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH, mim. prof. 

Funkčné obdobie: druhé (od 1. novembra 2014) 

 

FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V BANSKEJ BYSTRICI 

Dekan: doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD., MPH  

Funkčné obdobie: prvé (od 1. októbra 2013) 

 

ÚČELOVÉ ZARIADENIE MODRA- HARMÓNIA 

 

POLYFUNKČNÝ OBJEKT BANSKÁ BYSTRICA 

 

POLIKLINIKA SZU 

 

UNIVERZITNÉ VEDECKOVÝSKUMNÉ PRACOVISKO S LINEÁRNYM 

URÝCHĽOVAČOM V TRENČÍNE 
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II. PREHĽAD NAJDÔLEŽITEJŠÍCH FAKTOV A ČINNOSTÍ 
VYSOKEJ ŠKOLY ZA ROK 2016 

 
 
Ako aj po iné roky, tak i v roku 2016  Slovenská zdravotnícka univerzita naplňovala 

hlavné princípy svojej činnosti. Organizovala školiace aktivity, konferencie a semináre, 

na akademickej pôde privítala domáce aj zahraničné osobnosti a v priestoroch 

univerzity sa konali rôzne aktivity pre študentov, ako aj pre verejnosť. Dbala na 

zachovanie a rozvoj slobody bádania i vzdelávania ,udržania vnútornej integrity, 

autonómie a nezávislosti. 

Dňa 7. januára bola Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave odovzdaná 

Pamätná medaila pri príležitosti dokončenia a oficiálneho predstavenia prvej slovenskej 

družice skCUBE za účasť na výrobe a konštrukcii.   

V dňoch 11. až 14. januára sa predstavitelia SZU zúčastnili nadnárodného stretnutia 

v španielskom Bilbau v partnerskej organizácii Tecnalia v súvislosti s realizáciou 

projektu HELP (Healthcare English Language Programme).  

V piatok 15. januára na pôde SZU rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity 

v Bratislave, prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., spolu s dekankou Lekárskej fakulty SZU 

prof. MUDr. A. Remkovou, DrSc., a kvestorom univerzity Ing. I. Naňom,  prijali rektora 

prof. Vladimíra Lesovoya a riaditeľa pre ekonomické záležitosti Kharkiv National 

Medical University. Predmetom stretnutia  boli možnosti vzájomnej spolupráce v oblasti 

pregraduálneho štúdia. 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií  SZU Katedra pôrodnej 

asistencie  v Bratislave a Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, 

zorganizovali 21.januára pod záštitou Dr.h.c. prof. PhDr. Dany Farkašovej, CSc., 

dekanky fakulty, 2. workshop s medzinárodnou účasťou „Pôrodná asistencia - 

vzdelávanie a odborná prax“. 

 

18. februára sa konalo ustanovujúce zasadnutie Akreditačnej rady Slovenska pre 

sústavné medicínske vzdelávanie (ARS CME). Za predsedu ARS CME bol zvolený prof. 

MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD., zástupca prednostu Ústavu farmakológie, klinickej a 

experimentálnej farmakológie a prednosta Ústav zdravotníckej etiky SZU, člen Prezídia 

SLS. 

 

V pondelok  29. februára sa na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity v 

Bratislave v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR, Slovenským červeným 

krížom a Spolkom medikov SZU, uskutočnila Valentínska kvapka krvi. 

 

V hoteli Patria na Štrbskom Plese sa 1. a 2. apríla stretli slovenskí čeľustní ortopédi 

na Kongrese slovenskej ortodontickej spoločnosti.  
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Dňa 26. apríla sa v Primaciálnom paláci v Bratislave uskutočnila pod patronátom 

Ústavu pamäti národov, Slovenského hydrometeorologického ústavu a Slovenskej 

akadémie vied  medzinárodná multidisciplinárna konferencia pri príležitosti 30. výročia 

od výbuchu jadrovej elektrárne Černobyľ. Na základe požiadavky organizátorov 

podujatia, bola na konferencii prezentovaná odborná prednáška autorov: RNDr. Helena 

Cabáneková, PhD., doc. RNDr. Denisa Nikodémova, PhD z FVZ SZU. 

Dňa 12.mája sa v priestoroch SÚSCCH, a.s., za účasti rektora SZU prof. MUDr. Petra 
Šimka, CSc., prorektorky SZU doc. PhDr. Beáty Frčovej, PhD., MPH, predsedu 
predstavenstva SÚSCCH, a.s. MUDr. Juraja Frajta, MPH a člena predstavenstva Ing. 
Pavla Piatrova, ako aj ďalších členov vedenia ústavu, uskutočnil slávnostný akt 
podpísania zriaďovacej listiny pri príležitosti  zriadenia ústavu ako výučbového 
pracoviska, ktoré je súčasťou Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave pre 
výučbu v pregraduálnej forme štúdia a v ďalšom vzdelávaní zdravotníckych 
pracovníkov v akreditovaných študijných programoch. 
 
Dňa 12. mája rektor SZU v Bratislave , prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., slávnostne 
odovzdal riaditeľke FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, Ing. Miriam Lapuníkovej, 
MBA zriaďovacie listiny  nových kliník Slovenskej zdravotníckej univerzity.  
II. Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU 
II. Klinika úrazovej chirurgie SZU 
II. Psychiatrická klinika SZU 
Ortopedická klinika SZU 
Neonatologická klinika SZU 

Prezident SR Andrej Kiska dňa 16.mája vymenoval 42 nových vysokoškolských 
profesorov. Vymenúvací dekrét si prevzal aj pán prof. MUDr. Marian Bátovský, 
CSc., prednosta Kliniky gastroenterológie LF SZU a UNB. 

V dňoch 25. - 29. mája sa v Hoteli Dlouhé stráne v Koutoch nad Desnou v Českej 

republike konal 20. ročník medzinárodnej súťaže záchranných služieb, 10. ročník 

súťaže operátorov ZOS „Zlaté sluchátko“ a 6. ročník súťaže lekárskych fakúlt „MUC. 

RR“. Do súťaže sa zapojili krajiny z Čiech a Slovenska, ale aj Estonsko, Japonsko, 

Kanada, Litva, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Grécko, Slovinsko, Turecko, USA 

a Veľká Británia. 

 

Dňa 2. júna privítal rektor SZU prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. na pôde našej Alma 

mater ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana, ktorý si prezrel 

novo vybudované priestory na výučbu zubného lekárstva ako i iné učebné priestory 

SZU.  

Dňa 8. júna sa v Prahe konala konferencia 31.Teisingerův den průmyslové toxikologie 

na ktorej pán prof. MUDr. Tomáš Trnovec, DrSc., vedecký pracovník Oddelenia 

environmentálnej medicíny FVZ SZU v Bratislave, dostal Čestnú medailu prof. MUDr. J. 
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Teisingera, DrSc. od Společnosti pracovního lékařství České lékařské společnosti J.E. 

Purkyně za zásluhy o rozvoj pracovního lékařství. 

Dňa 23. júna sa v Novom Smokovci konala vedecká konferencia pod názvom 39. Dni 

zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu, na ktorej prof. MUDr. Tomáš Trnovec, 

DrSc. vedecký pracovník Oddelenia environmentálnej medicíny FVZ SZU v Bratislave 

dostal od ministra zdravotníctva Slovenskej republiky JUDr. Ing. Tomáša Druckera a 

hlavného hygienika Slovenskej republiky prof. MUDr. Ivana Rovného, PhD., MPH 

medailu MUDr. Ivana Stodolu za prínos k rozvoju zdravotnej výchovy obyvateľstva 

Slovenskej republiky. 

 
Slávnostné promócie absolventov univerzity sa na SZU v Bratislave začali 29. júna. 

 

Prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., rektor SZU, prijal 3. septembra na pôde SZU 

delegácia z Health and Family Planning commission of Shanxi province. Cieľom 

návštevy čínskej delegácie bola myšlienka tzv.,, Novej hodvábnej cesty“, ktorú navrhol 

Si Ťin-pching, prezident ČĽR na rozšírenie poznatkov tradičnej čínskej medicíny vo 

svete. Súčasťou skupiny členov čínskej delegácie boli okrem vedúceho Mei Zhigiang, 

aj významní predstavitelia a propagátori TČM akými sú: Yang Cheng, riaditeľ centra 

pre zahraničnú výmenu, LEI Ming, riaditeľ nemocnice, ktorá sa venuje akupunktúre, 

Yan Ping, významná akupunkturistka lekárskej univerzity a Zhao Lijun, z oddelenia 

pre prácu so zahraničím. 

 

V pondelok 12. septembra rektor SZU, prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., otvoril 

nový akademický rok 2016/2017 na Fakulte zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom 

v Banskej Bystrici. 

 

V stredu 14. septembra, rektor SZU, prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., v Aule 

Dionýza Diešku SZU otvoril akademický rok 2016/2017 na SZU. 

V záverečnej časti programu vystúpila riaditeľka sekcie zdravia, odboru zdravotníckeho 

vzdelávania Ministerstva zdravotníctva SR , pani  doc. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., 

MPH., ktorá prítomných pozdravila a zaželala im úspešný akademický rok. 

Dňa 30. septembra 2016 bolo zriadené Centrum miniinvazívnej chirurgie SZU so 

sídlom v Dolnooravskej nemocnici s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 

ako výučbové zariadenie, ktoré je súčasťou Slovenskej zdravotníckej univerzity 

v Bratislave pre výučbu v ďalšom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov 

v špecializovanom študijnom programe v špecializačnom odbore chirurgia. 

Dňa 1. októbra 2016 boli zriadené na Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych 
chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy tieto kliniky: Klinika anestéziológie 

a intenzívnej medicíny, Klinika pneumológie a ftizeológie, Klinika oftalmológie, Klinika 
hrudníkovej chirurgie, ako výučbové zariadenia Slovenskej zdravotníckej univerzity 

v Bratislave.  
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Dňa 9. novembra prezident SR Andrej Kiska vymenoval 20 nových vysokoškolských 
profesorov. Menovací dekrét si prevzala aj zástupkyňa Fakulty verejného zdravotníctva 
Slovenskej zdravotníckej univerzity pani prodekanka doc. MUDr. Zuzana 
Krištúfková, PhD., MPH, ktorá sa stala profesorom v odbore verejné zdravotníctvo. 
 
V utorok 22. novembra prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., rektor SZU udelil na 

základe návrhov dekanov fakúlt SZU akademickú pochvalu 14 študentom univerzity, 

ktorí počas svojho doterajšieho štúdia dosiahli vynikajúce študijné výsledky a svojimi 

výnimočnými znalosťami, schopnosťami a talentom sa stali známymi nielen doma, ale 

aj v zahraničí. Rektor SZU zároveň odovzdal ďakovné listy 15 pedagógom univerzity, 

ktorí sa významným spôsobom zaslúžili o mnohé vedecké, umelecké i odborné 

úspechy študentov.  

 

Vo štvrtok 1. decembra sa na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 

uskutočnil Deň otvorených dverí. Na podujatí sa zúčastnilo viac ako 300 záujemcov o 

štúdium. 

 
Dňa 14. decembra sa v Kongresovej sále MZ SR  už po tretíkrát uskutočnil 

pre akademickú komunitu Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave Vianočný 

koncert.  
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III. INFORMÁCIE O POSKYTOVANOM VYSOKOŠKOLSKOM 

VZDELÁVANÍ 

 
 

Výchovno-vzdelávacia činnosť na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave 
v roku 2016 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 2016 realizované prezenčnou metódou, dennou 
a externou formou štúdia. 
 Všetky aktivity univerzity boli orientované tak, aby bola docielená stále sa 
zvyšujúca kvalita a efektívnosť výchovno-vzdelávacieho procesu. Výchovno-vzdelávací 
proces sa realizoval s prepojením poznatkov vedeckého výskumu na zdravotnícku prax.  
 
a. Údaje o študijných programoch (príloha - tabuľka č. 15 – zoznam akreditovaných 

študijných programov k 31. 10. 2016). 
 
 K 1. septembru 2016 sa podieľali jednotlivé fakulty Slovenskej zdravotníckej 
univerzity na výučbe nasledovne: 
 
Lekárska fakulta realizovala výučbu dvoch študijných programov - všeobecné lekárstvo 
a zubné lekárstvo – len dennou prezenčnou formou štúdia v spojenom prvom 
a druhom stupni. 
V treťom stupni štúdia fakulta realizovala dva študijné programy vnútorné choroby a 
chirurgia v dennej i externej forme štúdia. 
V anglickom jazyku realizovala výučbu jedného študijného programu všeobecné 
lekárstvo len dennou prezenčnou formou štúdia v spojenom prvom a druhom stupni. 
 
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií realizovala výučbu piatich 
študijných programov – ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, fyzioterapia, rádiologická 
technika, urgentná zdravotná starostlivosť – dennou prezenčnou formou štúdia 
v prvom stupni vysokoškolského štúdia. 
Zároveň realizovala výučbu troch študijných programov – fyzioterapia, rádiologická 
technika, urgentná zdravotná starostlivosť – externou prezenčnou formou štúdia 
v prvom stupni vysokoškolského štúdia.  
V druhom stupni vysokoškolského štúdia fakulta realizovala výučbu dvoch študijných 
programov – ošetrovateľstvo, fyzioterapia - externou prezenčnou formou štúdia. 
V treťom stupni vysokoškolského štúdia fakulta realizovala výučbu jedného študijného 
programu ošetrovateľstvo. 
 
Fakulta verejného zdravotníctva realizovala výučbu jedného študijného programu – 
verejné zdravotníctvo – dennou i externou prezenčnou formou štúdia v prvom stupni 
vysokoškolského štúdia. 
Zároveň realizovala  výučbu jedného študijného programu – verejné zdravotníctvo – 
dennou i externou prezenčnou formou štúdia v druhom stupni vysokoškolského štúdia.  
V treťom stupni vysokoškolského štúdia fakulta realizovala výučbu jedného študijného 
programu – verejné zdravotníctvo – v dennej i externej forme štúdia. 
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Fakulta zdravotníctva realizovala výučbu štyroch študijných programov – 
ošetrovateľstvo, fyzioterapia, urgentná zdravotná starostlivosť, laboratórne 
vyšetrovacie metódy v zdravotníctve – dennou prezenčnou formou štúdia v prvom 
stupni vysokoškolského štúdia.  
Zároveň realizovala výučbu jedného študijného programu – urgentná zdravotná 
starostlivosť – externou prezenčnou formou 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 
2016 nebol otvorený 1. ročník štúdia pre nedostatočný záujem o štúdium. 
V druhom stupni vysokoškolského štúdia fakulta realizovala výučbu dvoch študijných 
programov – ošetrovateľstvo, fyzioterapia - externou prezenčnou formou štúdia. 
V treťom stupni vysokoškolského štúdia fakulta nerealizovala žiadne vzdelávanie. 
 
 V roku 2016 bolo pozastavené právo na udeľovanie akademických titulov:   
v študijnom programe zubné lekárstvo v spojenom prvom a druhom stupni v dennej 
forme štúdia na Lekárskej fakulte,  
v študijnom programe fyzioterapia v druhom stupni v dennej forme štúdia na Fakulte 
zdravotníctva, 
v študijnom programe ošetrovateľstvo v treťom stupni v dennej forme 
vysokoškolského štúdia na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií. 
 V roku 2016 bolo zamietnuté právo na udeľovanie akademických titulov:  
v študijnom programe ošetrovateľstvo v treťom stupni v externej forme štúdia na 
Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií,  
v študijnom programe fyzioterapia v druhom stupni v externej forme vysokoškolského 
štúdia na Fakulte zdravotníctva. 
 

a) Zoznam akreditovaných študijných programov – 1. stupeň 

Fakulta Študijný program Forma Jazyky 
Skratka 
titulu 

FOaZOŠ ošetrovateľstvo D S Bc. 

pôrodná asistencia D S Bc. 

fyzioterapia D, E S Bc. 

rádiologická technika D, E S Bc. 

urgentná zdravotná starostlivosť D, E S Bc. 

FVZ verejné zdravotníctvo D, E S Bc. 

FZ BB ošetrovateľstvo D S Bc. 

fyzioterapia D, E S Bc. 

urgentná zdravotná starostlivosť D, E S Bc. 

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve D,E S Bc. 
 

b) Zoznam akreditovaných študijných programov – 2. stupeň 

Fakulta Študijný program Forma Jazyky 
Skratka 
titulu 

FOaZOŠ Ošetrovateľstvo E S Mgr. 

Fyzioterapia E S Mgr. 

FVZ verejné zdravotníctvo D, E S Mgr. 
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c) Zoznam akreditovaných študijných programov – spojený 1. a 2. stupeň 

Fakulta Študijný program Forma Jazyky 
Skratka 
titulu 

LF všeobecné lekárstvo D S, A MUDr. 

zubné lekárstvo D S MDDr. 
 

d) Zoznam akreditovaných študijných programov – 3. stupeň 

Fakulta Študijný program Forma Jazyky 
Skratka 
titulu 

FOaZOŠ ošetrovateľstvo D  S PhD. 

FVZ verejné zdravotníctvo D, E S PhD. 

LF vnútorné choroby D, E S PhD. 

chirurgia D, E S PhD. 

 
b. Údaje o študentoch a ich štruktúre (tabuľka č.1 a č.1a v prílohe) 
V roku 2016 k 31. 10. 2016 bolo na univerzite celkovo zapísaných 2075 študentov 
v dennej i externej forme štúdia v 1., 2. a 3. stupni, čo je o 208 študentov menej ako 
v ostatnom akademickom roku.  
V dennej forme štúdia bolo zapísaných v prvom, druhom a treťom stupni štúdia 
1247 študentov, čo je o 49 študentov viac ako v minulom akademickom roku. Z toho 
bolo zapísaných 186 študentov inej štátnej príslušnosti, čo predstavuje 14,91 %, čo 
je o 3 % viac ako v minulom akademickom roku.  
V externej forme štúdia bolo zapísaných v prvom, druhom a treťom stupni štúdia 
828 študentov, čo je o 147 menej ako v minulom akademickom roku. Z toho bolo 
zapísaných 210 študentov inej štátnej príslušnosti, čo predstavuje 25,36 %. 
 
Počet študentov 1. a 2. stupňa podľa fakúlt SZU a podľa formy štúdia – akademický 
rok 2016/2017 
 

Forma štúdia FOaZOŠ  FVZ LF FZ BB SPOLU 

Denná forma 321 94 538 282 1235 

Externá forma 528 34 0 160 722 

Spolu SZU 849 128 538 442 1957 
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Porovnanie posledných štyroch akademických rokov nám ukazuje, že počet študentov 
prvého a druhého stupňa v dennej forme štúdia nám stúpa, ale počet študentov 
v externej forme štúdia každým rokom klesá.  
 

 

 
Na Lekárskej fakulte bolo celkovo zapísaných 585 študentov (o 50 študentov 
viac v porovnaní s ostatným akademickým rokom), z toho 182 študentov inej štátnej 
príslušnosti, čo predstavuje 31,11 %. 
V dennej forme štúdia, v spojenom štúdiu prvého a druhého stupňa bolo 
zapísaných 538 študentov, z toho 181 študentov inej štátnej príslušnosti, čo 
predstavuje 33,64 %.   
V dennej forme štúdia, v treťom stupni štúdia boli zapísaní 4 študenti, z toho žiadny 
študent nie je inej štátnej príslušnosti.  
V externej forme štúdia v treťom stupni bolo zapísaných 42 študentov z toho bol 
zapísaný 1 študent inej štátnej príslušnosti, čo predstavuje 2,38 %. 
 
Na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií bolo celkovo 
zapísaných 865 študentov (o 150 študentov menej v porovnaní s ostatným 
akademickým rokom), z toho 191 študentov inej štátnej príslušnosti, čo predstavuje 
22,08 %. 
V dennej forme štúdia, v prvom stupni bolo zapísaných celkovo 325 študentov, 
z toho 2 študenti inej štátnej príslušnosti, čo predstavuje 0,61 %. V dennej forme 
štúdia v druhom stupni fakulta štúdium nerealizuje.  
V dennej forme štúdia v treťom stupni štúdia boli zapísaní 4 študenti, žiadny študent 
nebol inej štátnej príslušnosti. 
V externej forme štúdia bolo zapísaných celkovo 540 študentov, z toho 
189 študentov inej štátnej príslušnosti, čo predstavuje 35 %.  
V externej forme štúdia, v prvom stupni bolo zapísaných 96 študentov. Z toho 
30 študentov inej štátnej príslušnosti, čo predstavuje 31,25 %.   
V externej forme štúdia v druhom stupni štúdia bolo zapísaných 432 študentov, z toho 
156 študentov inej štátnej príslušnosti, čo predstavuje 36,11 %. Záujem o študijný 
program fyzioterapia je už niekoľko rokov za sebou naozaj veľký.  
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V externej forme štúdia v treťom stupni štúdia bolo zapísaných 12 študentov, z toho 
3 študenti inej štátnej príslušnosti, čo predstavuje 25 %.  
 
Na Fakulte verejného zdravotníctva bolo celkovo zapísaných 183 študentov 
(o 37 študentov menej v porovnaní s ostatným akademickým rokom), z toho žiaden 
študent inej štátnej príslušnosti. 
 V dennej forme štúdia, v prvom stupni bolo zapísaných celkovo 48 študentov, 
z toho žiaden študent inej štátnej príslušnosti.  
V dennej forme štúdia v druhom stupni bolo zapísaných 46 študentov, z toho žiaden 
študent inej štátnej príslušnosti.  
V dennej forme štúdia v treťom stupni štúdia boli zapísan 4 študenti, z toho žiaden 
študent inej štátnej príslušnosti. 
V externej forme štúdia bolo zapísaných celkovo 85 študentov, z toho žiaden 
študent inej štátnej príslušnosti.  
V externej forme štúdia, v prvom stupni bolo zapísaných 15 študentov, z toho žiaden 
študent inej štátnej príslušnosti.  
V externej forme štúdia v druhom stupni štúdia bolo zapísaných 19 študentov,  z toho 
žiaden študent inej štátnej príslušnosti.  
V externej forme štúdia v treťom stupni štúdia bolo zapísaných 51, z toho žiaden 
študent inej štátnej príslušnosti.  
 
Na Fakulte zdravotníctva bolo celkovo zapísaných 442 študentov 
(o 71 študentov menej v porovnaní s minulým akademickým rokom). Z toho 
23 študentov inej štátnej príslušnosti, čo predstavuje 5,20 %. 

V dennej forme štúdia, v prvom stupni bolo zapísaných celkovo 282 študentov. 
Z toho 3 študenti inej štátnej príslušnosti, čo predstavuje 1,06 %.  
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 celkom 160 študentov, z toho 20 
študentov inej štátnej príslušnosti, čo predstavuje 12,50 %.  
V externej forme štúdia, v prvom stupni bolo zapísaných 39 študentov, z toho 3 
študenti inej štátnej príslušnosti, čo predstavuje 7,69 %.   
V externej forme štúdia v druhom stupni štúdia bolo zapísaných 121 študentov, z toho 
17 študentov inej štátnej príslušnosti, čo predstavuje  14,04 %.  
V externej forme štúdia v treťom stupni štúdia fakulta štúdium nerealizuje.  
 
Na Slovenskej zdravotníckej univerzita v roku 2016 študuje celkovo 392 študentov 
prvého a druhého stupňa inej štátnej príslušnosti, z toho 206 študentov v externej 
forme štúdia, v dennej forme štúdia študuje 186 študentov. Najviac študentov 
zo zahraničia má Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, čo nám 
ukazuje tabuľka a nasledovný graf. 
 
Počet študentov zo zahraničia – 2016/2017 (1., 2. a spojený 1. a 2. stupeň) 

Forma štúdia FOaZOŠ  FVZ LF FZ BB SPOLU 

Denní 2 0 181 3 186 

Externí 186 0 0 20 206 

Spolu SZU 188 0 181 23 392 
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Počet študentov – cudzincov podľa štátneho občianstva a podľa jednotlivých fakúlt – 
2016/2017 

Štátne občianstvo  - názov štátu 

Počet študentov - cudzincov 

LF 
FOaZOŠ FVZ FZ BB 

Spolu 
SZU 

den. ext. den. ext. den. ext. den. ext. 

Austrália 1             1 0 

Azerbajdžan 3       3 0 

Brazília 4             4 0 

Cyprus 5             5 0 

Česká republika   
 

184 2  20     2 204 

Dánsko 1             1 0 

Egypt   1     0 1 

Francúzko 1       1 0 

Grécko 39             39 0 

Irak 2             2 0 

Irán 2             2 0 

Izrael 1             1 0 

Írsko 2             2 0 

Líbya 5             5 0 

Macedónsko     1         0 1 

Maďarsko 2             2 0 

Malta 1             1 0 

Nemecko 40             40 0 

Nórsko 22             22 0 

Pakistan 1             1 0 

Palestína 2             2 0 

Poľsko 3             3 0 

Portugalsko 4             4 0 

Rakúsko 9             9 0 

186
206

Počet študentov zo zahraničia

Denní

Externí
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Rusko 3 1  
 

        4 0 

Saudská Arábia 3             3 0 

Srbsko  1  1    2 0 

Sýria 1       1 0 

Veľká Británia 11             11 0 

Turecko 10             10 0 

USA 1       1 0 

Ukrajina 2             2 0 

Počet cudzincov  181 2 186 3 20 0 0 
186 206 

392 

 

Pri prehľade počtu študentov za posledných 6 akademických rokov (tabuľka č.1a v prílohe) 
musíme konštatovať, že najvyšší počet študentov v dennej i externej forme štúdia bol 
v akademickom roku 2011/12 (podľa počtu zapísaných k 31. 10. daného roku). Potom 
sa 5 rokov počet študentov udržiaval približne na rovnakom počte. 
Až v akademickom roku 2016/2017 klesol počet študentov v dennej i externej forme 
štúdia o 208 v porovnaní s akademickým rokom 2015/2016. Je to spôsobené stále 
nižším záujmom o externú formu štúdia. Počet študentov v externej forme štúdia 
v porovnaní s rokom 2011/2012 klesol o 812, čo predstavuje 50,48 % ! 
Veľký záujem je stále o študijný program fyzioterapia v druhom stupni štúdia. 
V dennej forme štúdia však počet študentov stále stúpa. K 31. 10. 2014 bolo 
zapísaných viac študentov dennej formy štúdia ako študentov externej formy štúdia, 
čo pokračovalo aj v ďalších rokoch. 
Údaje o nízkych počtoch študentov v externej forme štúdia 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 študijného programu (verejné 
zdravotníctvo – externá forma štúdia v prvom i druhom stupni štúdia, laboratórne 
a vyšetrovacie metódy v zdravotníctve – externá i denná forma štúdia, prvý stupeň 
štúdia). Ale už do tejto skupiny patria aj študijné programy v externej forme v prvom 
stupni štúdia – rádiologická technika, fyzioterapia. 
Zároveň je potrebné sa rozhodnúť o výučbe tých istých študijných programov (s nižším 
počtom študentov) len na jednej z dvoch fakúlt univerzity. 
Klesajúci počet externých študentov a stúpajúci počet denných študentov je 
znázornený v tabuľke a grafe. 
 

SPOLU SZU - počet študentov 1. 
a 2. st., spojený 1. a 2. st. 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Spolu denná forma 
štúdia 

935 959 1026 1125 1179 1235 

Spolu externá forma 
štúdia 

1475 1090 1018 957 965 722 

Spolu SZU 2410 2049 2044 2082 2144 1957 
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d. Údaje záujmu o štúdium a výsledkoch prijímacieho konania (tabuľka 3a, 3b, 
 prvého stupňa a spojeného prvého a druhého stupňa, druhého stupňa v prílohe).  
Prijímanie uchádzačov na Slovenskú zdravotnícku univerzitu a jej fakulty sa vykonalo 
v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
Jednotlivé fakulty mali vypracované dostatočné množstvo otázok, z ktorých sa 
generovali otázky pre uchádzačov o vysokoškolské štúdium – pre každého uchádzača 
iný test. Testy sa generovali v dostatočnom množstve, aby aj posledný uchádzač si 
mal možnosť vybrať z viacerých obálok. 
Na fakultách sú prípravou otázok poverení pedagogickí pracovníci. Písomný test je 
zostavený v rozsahu učebnej látky gymnázia. Podmienkou zaradenia do prijímacieho 
konania je ukončenie úplného stredného vzdelania s maturitou, alebo úplného 
stredného odborného vzdelania s maturitou a zdravotná spôsobilosť na výkon 
povolania. 
Podmienky prijímacieho konania na štúdium na fakultách určuje dekan a schvaľuje 
Akademický senát. 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 web stránke univerzity. Prihlášky 
na vysokú školu a termíny prijímacích skúšok stanovuje fakulta: 
- uchádzači musia spĺňať predpísané zdravotné kritériá na výkon povolania 
v zdravotníctve, 
- každý uchádzač priloží k prihláške kópiu maturitného vysvedčenia overenú notárom 

alebo matrikou, 
- všetci uchádzači priložia k prihláške stručný životopis, 
- uchádzači, ktorí maturujú v tomto akademickom roku, predložia overenú kópiu 

maturitného vysvedčenia v deň konania prijímacej skúšky, 
- potvrdenie lekára o zdravotnom stave uchádzača. 
Výsledky sú zverejnené na webovom sídle univerzity.  
V roku 2016 sa prihlásilo na vysokoškolské štúdium (prvý a druhý stupeň štúdia 
a spojený prvý a druhý stupeň štúdia) na Slovenskú zdravotnícku univerzitu 1976 
uchádzačov, čo je o 438 menej ako v minulom roku. Z toho na dennú formu 
štúdia 1682 uchádzačov, čo predstavuje 85,12 % z celkového počtu prihlásených 
uchádzačov.  
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Prijímacie konanie v akademickom roku 2016/2017 
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LF 111 908 724 193 131 4 197 116 

FOaZOŠ 415 661 335 393 74 19 412 282 

FVZ 70 94 66 58 10 9 67 45 

FZBB 290 313 208 141 52 27 168 121 

Spolu za SZU 886 1976 1333 785 267 59 844 564 

 
Porovnaním posledných troch akademických rokov stúpa záujem študentov 
o vysokoškolské štúdium na Slovenskej zdravotníckej univerzite v dennej forme štúdia. 
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Na Lekársku fakultu sa celkovo prihlásilo spolu so študentmi vyučovanými 
v anglickom jazyku 908 uchádzačov. Prijímacieho konania sa zúčastnilo 724 
uchádzačov a prijatých bolo celkovo 197 uchádzačov, čo predstavuje 27,20 % 
zo zúčastnených uchádzačov. Zapísalo sa 116 uchádzačov, čo prestavuje 58,88 % 
z prijatých uchádzačov. 
 
Na Fakultu ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií sa celkovo 
prihlásilo celkovo 661 uchádzačov. Prijímacieho konania sa zúčastnilo 335 uchádzačov 
a prijatých bolo celkovo 412. Zapísalo sa 282 uchádzačov, čo predstavuje 68,44 % 
zapísaných uchádzačov z prijatých uchádzačov.  
 
Celkovo sa na Fakultu verejného zdravotníctva prihlásilo celkovo 94 uchádzačov. 
Prijímacieho konania sa zúčastnilo 66 uchádzačov a prijatých bolo celkovo 
67 uchádzačov. Zapísaných bolo celkovo 45 uchádzačov, čo predstavuje 67,16 % 
zapísaných uchádzačov z prijatých uchádzačov.  
 

Na Fakultu zdravotníctva sa prihlásilo celkovo 313 uchádzačov. Prijímacieho 
konania sa zúčastnilo 208 uchádzačov a prijatých bolo celkovo 168 uchádzačov. 
Zapísaných bolo celkovo 121 uchádzačov, čo predstavuje 72,02 % zapísaných 
uchádzačov z prijatých uchádzačov. 
 
e. Údaje o absolventoch (tabuľka č. 2)  
V akademickom roku 2016 ukončilo štúdium k 31. 12. 2016 na univerzite 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 681 absolventov, z toho 
124 študentov inej štátnej príslušnosti, čo predstavuje 18,20 % študentov inej štátnej 
príslušnosti z celkového počtu študentov, ktorí štúdium ukončili. 
 
Na Lekárskej fakulte ukončilo štúdium v spojenom prvom a druhom stupni štúdia 
a v treťom stupni štúdia v dennej i externej forme štúdia 50 študentov, z toho 
žiaden študent inej štátnej príslušnosti. 
V dennej forme štúdia ukončilo štúdium v spojenom prvom a druhom stupni štúdia 
a v treťom stupni 44 študentov, z toho žiaden študent inej štátnej príslušnosti. 
V externej forme štúdia v treťom stupni štúdia ukončilo štúdium 6 študentov, 
z toho žiaden študent inej štátnej príslušnosti. V spojenom prvom a druhom stupni 
štúdia sa externá forma štúdia nerealizuje. 
 
Na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií ukončilo 
štúdium v prvom stupni štúdia, v druhom stupni štúdia a v treťom stupni štúdia 
v dennej i externej forme štúdia 387 študentov, z toho 112 cudzincov, čo 
predstavuje 28,94 % študentov inej štátnej príslušnosti z celkového počtu skončených 
študentov. 
V dennej forme štúdia v prvom stupni štúdia a v treťom stupni štúdia ukončilo 
štúdium 104 študentov, z toho 1 študent inej štátnej príslušnosti, čo predstavuje 
0,96 %. 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 283 študentov. Z toho 111 študentov inej štátnej 
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príslušnosti, čo predstavuje 39,22 % študentov inej štátnej príslušnosti z celkového 
počtu skončených študentov.  
 

Na Fakulte verejného zdravotníctva ukončilo štúdium v prvom stupni štúdia, 
v druhom stupni štúdia a v treťom stupni štúdia v dennej i externej forme štúdia 
82 študentov, z toho 1 študent inej štátnej príslušnosti, čo predstavuje 1,21 %. 
V dennej forme štúdia v prvom stupni štúdia, v druhom stupni štúdia a v treťom 
stupni štúdia ukončilo štúdium 46 študentov, z toho 1 študent inej štátnej príslušnosti, 
čo predstavuje 2,17 %.  
V externej forme štúdia v prvom stupni štúdia, v druhom stupni štúdia a v treťom 
stupni štúdia ukončilo štúdium 36 študentov, z toho žiaden študent inej štátnej 
príslušnosti.  
 
Na Fakulte zdravotníctva ukončilo štúdium v prvom stupni štúdia, v druhom stupni 
štúdia v dennej i externej forme štúdia 162 študentov, z toho 11 študentov inej 
štátnej príslušnosti, čo predstavuje 6,79 % študentov inej štátnej príslušnosti 
z celkového počtu skončených študentov. Štúdium v treťom stupni štúdia fakulta 
nerealizuje v dennej ani v externej forme štúdia. 
V dennej forme štúdia v prvom stupni štúdia a v druhom stupni štúdia ukončilo 
štúdium 81 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 81 študentov. Z toho 11 študentov inej štátnej príslušnosti, čo predstavuje 
13,58 % študentov inej štátnej príslušnosti z celkového počtu skončených študentov.  
 
Nasledujúce grafy ukazujú, že Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných 
štúdií má za posledné tri roky najviac absolventov. Zároveň nám ukazujú pomer 
absolventov z jednotlivých fakúlt univerzity. 
Druhou najsilnejšou fakultou je Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici.  
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Na grafoch je pomer absolventov denného a externého štúdia na celej univerzite.   
 

Pomer absolventov denného a externého štúdia na SZU 
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Univerzita za obdobie svojej existencie vydala vysokoškolské diplomy 9223 
študentom v prvom stupni štúdia v druhom stupni štúdia a v spojenom prvom 
a druhom stupni štúdia.  
Z toho 5835 na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, 2325 
absolventom Fakulty zdravotníctva, 891 absolventom Fakulty verejného zdravotníctva 
a 172 absolventom Lekárskej fakulty.  
 
b. Vzdelávanie  
Vedenie univerzity sa pravidelne zaoberá vývojom počtu študentov na univerzite. Je 
potrebné do budúcnosti uvažovať nad možnosťou akreditovať nové študijné programy, 
ktoré by boli atraktívne a o ktoré by bol záujem. 
Vedenie univerzity venovalo veľkú pozornosť aj zvýšeniu kvality výučby. K tomu slúži 
aj systém evidencie študentov a pedagogickej záťaže vyučujúcich – MAIS (modulárny 
akademický informačný systém). 
V tomto akademickom roku sa konal šiesty 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 sa aj pochválili so zaujímavosťami, ktoré na fakultách 
majú.  
Počas štvrtého 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, 
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. Niektoré 
z týchto aktivít sa konali pod vedením našich pedagógov, mnohé z nich si študenti 
organizovali sami. 
 Univerzita už šiesty 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.  
Osobitnú pozornosť vedenie venovalo kvalite vzdelávacieho procesu. Kvalita 
výučby je do značnej miery závislá od kvality výskumnej a vedeckej práce. Preto si 
naša univerzita kladie za cieľ, aby všetky študijné programy hlavne magisterské, 
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doktorské a doktorandské boli v maximálnej miere spojené s vedeckou prácou, 
samostatnými výskumnými aktivitami študentov. Kvalitná vedecká a výskumná práca, 
na ktorej základoch stojí vzdelávanie by mala byť štandardom v každom študijnom 
programe. Všetky tieto ciele univerzity sú zakotvené v dlhodobých zámeroch našej 
univerzity.   
Na základe hodnotenia študentov v anonymnom dotazníku, týkajúceho sa 
pedagogického procesu, sa zistili niektoré nedostatky, ktoré je potrebné odstrániť. 
Týkali sa nedostatku učebných textov a povinnej literatúry, prevahy teoretickej výučby 
nad praktickou výučbou. V niektorých odborných učebniach chýba väčší počet 
učebných pomôcok. Vzhľadom na to, že Ministerstvo zdravotníctva SR neposkytuje 
dotáciu na stravovanie pre študentov, je cena stravného pre nich príliš vysoká. 
Rovnaké pripomienky vzniesli aj absolventi univerzity. Väčšiu pozornosť je potrebné 
venovať hospitačnej činnosti, na stále zlepšovanie sa výučby zo strany študijných 
prodekanov jednotlivých fakúlt. Je potrebné detajlnejšie sledovať osnovu daných 
predmetov a samotný vzdelávací proces. 
Monitorujeme taktiež praktickú časť vyučby. 
 Vedenie fakúlt každoročne vyhodnocuje rozbor hodnotenia pedagogického 
procesu študentmi, zisťuje dôvody negatívneho hodnotenia niektorých predmetov, 
pričom sa zistené nedostatky postupne odstraňujú. 
 Dôležitým momentom v kvalite vzdelávacieho procesu je aj výučba týkajúca sa 
vedy a výskumu, aby univerzita študentom poskytovala dostatočnú motiváciu 
pre vedeckovýskumnú činnosť.  
Nevyhnutným atribútom kvality vzdelávacej činnosti je bezproblémové zaradenie sa 
absolventov na trhu práce v profesii, v ktorej boli vzdelávaní. Uplatnenie absolventov 
Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave za rok 2016 je tretie najlepšie 
v Slovenskej republike.  
Informácia o reálnom uplatnení vysokoškolských absolventov na trhu práce 
predstavuje jeden z faktorov, ktoré vplývajú na výber konkrétnej vysokej školy. 
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IV. INFORMÁCIE O POSKYTOVANÍ ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA 

 
Lekárska fakulta 

Lekárska fakulta realizuje ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov podľa 

nariadenia vlády SR č. 296/2010 o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho 

povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave 

špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení 

neskorších predpisov. Taktiež realizuje vzdelávanie v zmysle zákona 139/1998 Z. z. 

o omamných látkach a psychotropných látkach a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

Zoznam akreditovaných študijných programov špecializačného štúdia (tabuľka č. 15) 

 Zdravotnícke povolanie lekár 

-  akupunktúra 
-  algeziológia 
-  anestéziológia a intenzívna medicína 
-  angiológia  
-  cievna chirurgia 
-  dermatovenerológia 
-  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 mikrobiológia 
-  laboratórna medicína 
-  laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii 
-  lekárska genetika 
-  materno-fetálna medicína 
-  nefrológia 
-  neonatológia 
-  neurológia 
-  neuropsychiatria 
-  nukleárna medicína 
-  oftalmológia 
-  onkológia v gynekológii 
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-  onkológia v chirurgii 
-  onkológia v urológii 
-  otorinolaryngológia 
-  paliatívna medicína 
-  patologická anatómia 
-  pediatria 
-  pediatrická anestéziológia 
-  pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 
-  pediatrická hematológia a onkológia 
-  pediatrická intenzívna medicína 
-  pediatrická nefrológia 
-  pediatrická pneumológia a ftizeológia 
-  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 
-  tropická medicína 
-  ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve 
-  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 
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 Zdravotnícke povolanie liečebný pedagóg 

-  liečebná pedagogika 
 
 Zdravotnícke povolanie logopéd 

-  klinická logopédia 
 
 Zdravotnícke povolanie psychológ 

-  klinická psychológia 
-  poradenská psychológia 
-  pracovná a organizačná psychológia 
 
 Zdravotnícke povolanie fyzik 

-  klinická fyzika 
 
 Zdravotnícke povolanie zdravotnícky laborant s VŠV II. Stupňa 

-  laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii 
-  laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii 
 
Rezidentský program v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo a 
pediatria 
 

Akreditované certifikované pracovné činnosti 
 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 
-  mikrochirurgia oka 
-  letecké lekárstvo 
-  posudkové lekárstvo 
-  zabezpečovanie kvality transfúznych liekov 
 
 Zdravotnícke povolanie zubný lekár 

-  revízne zubné lekárstvo 
 
 Zdravotnícke povolanie farmaceut 

-  farmakoekonomika 
-  príprava cytostatík 
-  revízne lekárenstvo 
-  zabezpečovanie kvality transfúznych liekov 
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 Zdravotnícke povolanie psychológ 

-  dopravná psychológia 
 
 Zdravotnícke povolanie laboratórny diagnostik 

-  zabezpečovanie kvality transfúznych liekov 
 
 Zdravotnícke povolanie zdravotnícky laborant s VŠV II. Stupňa 

-  zabezpečovanie kvality transfúznych liekov 
 
Príprava na výkon práce v zdravotníctve 
 
V roku 2016 stúpol počet absolventov Lekárskej fakulty oproti minulému roku o 
117 absolventov, čo dokladuje tabuľka podľa zdravotníckych povolaní a študijných 
odborov (NV SR 296/2010 o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, 
spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných 
odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov).  
 
Vydané kvalifikačné doklady v roku 2016   
zdravotnícke povolanie odbor doklad spolu 

farmaceut farmakoekonomika certifikát 2 

farmaceut klinická farmácia diplom 3 

farmaceut lekárenstvo diplom 40 

farmaceut revízne lekárenstvo certifikát 16 

farmaceut sociálna farmácia a organizácia zdravotníctva diplom 1 

farmaceut zdravotnícky manažment a financovanie diplom 5 

fyzik klinická fyzika diplom 7 

fyzik príprava na výkon práce v zdravotníctve  osvedčenie  4 

fyzioterapeut zdravotnícky manažment a financovanie diplom 4 

laboratórny diagnostik laboratórna medicína diplom 3 

laboratórny diagnostik laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii diplom 2 

laboratórny diagnostik laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike diplom 2 

laboratórny diagnostik laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii diplom 2 

laboratórny diagnostik príprava na výkon práce v zdravotníctve  osvedčenie  50 

laboratórny diagnostik zdravotnícky manažment a financovanie diplom 9 

lekár abdominálna ultrasonografia u dospelých certifikát 2 

lekár akupunktúra diplom 7 

lekár algeziológia diplom 4 

lekár anestéziológia a intenzívna medicína diplom 35 

lekár angiológia diplom 9 

lekár cievna chirurgia diplom 1 

lekár dermatovenerológia diplom 1 

lekár diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy diplom 2 

lekár diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia certifikát 2 

lekár diagnostická a intervenčná kolonoskopia certifikát 1 

lekár dorastové lekárstvo certifikát 8 

lekár endokrinológia diplom 2 

lekár endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia certifikát 1 

lekár farmakoekonomika certifikát 1 

lekár fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia diplom 7 

lekár gastroenterológia diplom 4 

lekár geriatria diplom 15 
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zdravotnícke povolanie odbor doklad spolu 

lekár gynekológia a pôrodníctvo diplom 22 

lekár hematológia a transfuziológia diplom 7 

lekár chirurgia diplom 13 

lekár chirurgia prsníka certifikát 8 

lekár intervenčná rádiológia certifikát 1 

lekár intervenčná ultrasonografia v urológii certifikát 2 

lekár kardiochirurgia diplom 1 

lekár kardiológia diplom 5 

lekár klinická biochémia diplom 1 

lekár klinická farmakológia diplom 1 

lekár klinická mikrobiológia diplom 1 

lekár klinické skúšanie liekov certifikát 2 

lekár lekárska genetika diplom 1 

lekár nefrológia diplom 2 

lekár neurológia diplom 12 

lekár nukleárna medicína diplom 3 

lekár oftalmológia diplom 10 

lekár onkológia v chirurgii diplom 1 

lekár onkológia v urológii diplom 1 

lekár otorinolaryngológia diplom 2 

lekár patologická anatómia diplom 2 

lekár pediatria diplom 19 

lekár pediatrická anestéziológia diplom 1 

lekár pediatrická hematológia a onkológia diplom 2 

lekár pediatrická intenzívna medicína diplom 2 

lekár pneumológia a ftizeológia diplom 1 

lekár posudkové lekárstvo diplom 1 

lekár psychiatria diplom 18 

lekár radiačná onkológia diplom 1 

lekár rádiológia diplom 15 

lekár reumatológia diplom 3 

lekár revízne lekárstvo diplom 8 

lekár telovýchovné lekárstvo diplom 3 

lekár urgentná medicína diplom 5 

lekár urológia diplom 5 

lekár úrazová chirurgia diplom 11 

lekár vnútorné lekárstvo diplom 15 

lekár všeobecné lekárstvo diplom 25 

lekár zdravotnícky manažment a financovanie diplom 84 

liečebný pedagóg liečebná pedagogika diplom 5 

liečebný pedagóg príprava na výkon práce v zdravotníctve  osvedčenie  3 

logopéd klinická logopédia diplom 6 

logopéd príprava na výkon práce v zdravotníctve  osvedčenie  10 

psychológ dopravná psychológia certifikát 34 

psychológ klinická psychológia diplom 28 

psychológ pracovná a organizačná psychológia diplom 6 

psychológ príprava na výkon práce v zdravotníctve  osvedčenie  86 

sestra zdravotnícky manažment a financovanie diplom 88 

zdravotnícky laborant laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii diplom 1 

zdravotnícky laborant zdravotnícky manažment a financovanie diplom 11 

zubný lekár čeľustná ortopédia diplom 3 

SPOLU   850 
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Na nasledujúcom grafe vidieť, že počet vydaných kvalifikačných dokladov na 

Lekárskej fakulte sa približne pohybuje na rovnakej úrovni, v roku 2016 počet 

vydaných kvalifikačných dokladov stúpol: rok 2013 – 648, rok 2014 – 774, rok 2015 – 

733 a rok 2016 - 850 vydaných dokladov špecializačného štúdia a certifikovanej 

pracovnej činnosti. 

 

Pri porovnaní počtu vydaných osvedčení v zmysle zákona č. 139/1998 Z. z. 

o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení 

neskorších predpisov s ich počtom v minulom roku, ich fakulta vydala o 219 menej.  

Na ďalšom grafe je počet vydaných osvedčení za ostatné štyri roky: 
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Ako vidieť z grafického znázornenia, stúpa počet kvalifikačných dokladov a klesá počet 

osvedčení v zmysle zákona č. 139/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov: 

 

Počet vydaných kvalifikačných dokladov v rokoch 2011 - 2016 

 
 
Na Lekárskej fakulte za ostatných šesť rokov v každom roku úspešne ukončil štúdium 
vyšší počet absolventov špecializačného štúdia a certifikovanej pracovnej činnosti. 
 
Doleuvedená tabuľka dokladuje všetky vydané kvalifikačné doklady na Lekárskej 
fakulte v roku 2016 podľa jednotlivých zdravotníckych povolaní.  
V porovnaní s rokom 2015 fakulta vydala v roku 2016 o 47 kvalifikačných dokladov 
špecializačného štúdia – diplomov viac. 
V porovnaní s rokom 2015 fakulta vydala v roku 2016 o 52 kvalifikačných dokladov 
certifikovanej pracovnej činnosti – certifikátov viac. 
V porovnaní s rokom 2015 fakulta vydala v roku 2016 kvalifikačné doklady – 
osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve o 18 menej. 
V porovnaní s rokom 2015 fakulta vydala v roku 2016 o 219 kvalifikačných dokladov – 
osvedčenia o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch menej. 
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zdravotnícke 
povolanie 

diplom certifikát osvedčenie 
/PVPZ/ 

iný doklad  
špecializácia CPČ 

 
farmaceut  49 18 / / 

 fyzik 7 / 4 / 
 fyzioteraut 4 / / / 
 laboratórny 

diagnostik 
18 / 50 / 

 lekár 391 28 / / 
 liečebný pedagóg 5 / 3 / 
 logopéd 6 / 10 / 
 psychológ 34 34 86 / 
 sestra 88 / / / 
 zdravotnícky laborant 12 / / / 
 zubný lekár 3 / / / 
   / / / 649 /OPL/ 
 spolu 617 80 153 649 1 499 

 
Počet odvzdelávaných študentov ďalšieho vzdelávania za ostatných obdobie 

kalendárny 
rok 

kontinuálne 

vzdelávanie 

špecializačné 

štúdium 

certifikovaná 

pracovná činnosť 
spolu 

počet počet počet počet 

VA absolventov VA absolventov VA absolventov VA absolventov 

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 

2014 183 3 945 582 4 424 33 197 798 8 566 

2015 179 3 524 639 4 574 39 371 857 8 469 

2016 150 3 016 575 3 563 34 165 759 6 744 

spolu 2 397 43 087 4 575 28 981 317 2 496 7 289 74 564 

 
Z celkového počtu 74564 odvzdelávaných zdravotníckych pracovníkov na Lekárskej 
fakulte, fakulta priemerne ročne odvzdelávala viac ako 6500 zdravotníckych 
pracovníkov. 
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Prehľad o počte zúčastnených na jednotlivých vzdelávacích aktivitách  

vzdelávacie 
aktivity 

počet 

vzdelávacích 
aktivít 

účastníkov zrušené VA 

sústavne vzdelávanie 

OPL 14 649 / 

kurzy 73 2 181 45 

školiace miesta 63 186 158 

spolu 150 3 016 203 

špecializačné štúdium 

KDŠŠ 236 1 321 167 

kurzy 76 1 374 10 

školiace miesta 263 868 144 

spolu 575 3 563 321 

certifikovaná pracovná činnosť 

KDCP 2 10 10 

kurzy 7 108 6 

školiace miesta 25 47 18 

spolu 34 165 34 

vzdelávacie aktivity spolu 

OPL 14 649 / 

KDŠŠ 236 1 321 167 

KDCP 2 10 10 

kurzy 156 3 663 61 

školiace miesta 351 1 101 320 

SPOLU 759 6 744 558 

    KDŠŠ - Kontrolný deň 
špecializačného štúdia 

   
Najviac zdravotníckych pracovníkov sa v roku 2016 zúčastnilo špecializačného štúdia. 
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Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií 

Zoznam akreditovaných študijných programov špecializačného štúdia 
a certifikovanej pracovnej činnosti (tabuľka č. 19) 

 

Zdravotnícke povolanie sestra  
 Špecializačný odbor 

-  anestéziológia a intenzívna starostlivosť 
-  inštrumentovanie v operačnej sále 
-  intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých 
-  intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii 
-  intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii 
-  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 
-  revízne ošetrovateľstvo 
 

 Certifikovaná pracovná činnosť 

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

Zdravotnícke povolanie pôrodná asistentka  
 Špecializačný odbor 

-  intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve 
-  manažment v pôrodnej asistencii 
-  pôrodná asistencia a starostlivosť o ženu v rodine a komunite 
 

 Certifikovaná pracovná činnosť 

-  psychofyzická príprava na pôrod 
 

Zdravotnícke povolanie fyzioterapeut  
 Špecializačný odbor 

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

 Certifikovaná pracovná činnosť 

-  reflexná terapia podľa Vojtu 
-  techniky terapie lymfedému 
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Zdravotnícke povolanie zdravotnícky laborant  
 Špecializačný odbor 

-  laboratórne metódy v klinickej biochémii 
-  vyšetrovacie metódy v histopatológii 
-  vyšetrovacie metódy v klinickej cytológii 
 
Zdravotnícke povolanie asistent výživy 

 Špecializačný odbor 

-  liečebná výživa 

Zdravotnícke povolanie rádiologický technik 
 Špecializačný odbor 

-  manažment v rádiologickej technike 
-  nukleárna medicína 
-  radiačná onkológia 
-  špeciálna rádiológia 
 

 Certifikovaná pracovná činnosť 

-  magnetická rezonancia 
-  mamografia 
-  počítačová tomografia - CT 
 
Zdravotnícke povolanie zdravotnícky záchranár  

 Špecializačný odbor 

-  manažment v urgentnej zdravotnej starostlivosti 
-  operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby 
 
Zdravotnícke povolanie farmaceutický laborant 

 Špecializačný odbor 

-  lekárenstvo 
-  technológia prípravy liekov 
-  zdravotnícke pomôcky 
 
Akreditované programy kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických 
pracovníkov 
-  prípravné atestačné vzdelávanie pred prvou atestáciou pre učiteľov strednej 
zdravotníckej školy  
-  prípravné atestačné vzdelávanie pred druhou atestáciou pre učiteľov strednej 
zdravotníckej školy 
-  tvorba a vyhodnotenie didaktických testov a zdravotníckych študijných odborov  
-  ukončovanie štúdia a tvorba maturitných tém a zdravotníckych študijných odboroch  
-  vzdelávanie vedúcich predmetovej komisie v odbornej zložke vzdelávania na strednej 
zdravotníckej škole a vedúcich zdravotníckych študijných odborov  
-  doplňujúce pedagogické štúdium 
 
Nasledujúca tabuľka dokumentuje počet vydaných kvalifikačných dokladov 
v kalendárnom roku 2016 podľa zdravotníckych povolaní (NV SR 296/2010 o odbornej 
spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania 
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zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných 
pracovných činnosti v znení neskorších predpisov). 
V porovnaní s rokom 2015 vydala fakulta len o jeden diplom menej, čo dokazuje jej 
stabilitu vo vzdelávaní. 
 

Vydané kvalifikačné doklady v kalendárnom roku 2016 

zdravotnícke povolanie odbor doklad spolu 

asistent výživy liečebná výživa diplom 2 

farmaceutický laborant lekárenstvo diplom 33 

farmaceutický laborant zdravotnícke pomôcky diplom 4 

fyzioterapeut 
fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového 
systému diplom 9 

fyzioterapeut fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému diplom 1 

fyzioterapeut mobilizačné techniky certifikát 9 

fyzioterapeut reflexná terapia podľa Vojtu certifikát 7 

pôrodná asistentka intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve diplom 17 

pôrodná asistentka psychofyzická príprava na pôrod certifikát 5 

rádiologický technik manažment v rádiologickej technike diplom 25 

rádiologický technik nukleárna medicína diplom 1 

rádiologický technik špeciálna rádiológia diplom 18 

sestra anestéziológia a intenzívna starostlivosť diplom 40 

sestra audiometria certifikát 12 

sestra endoskopické vyšetrovacie metódy  v jednotlivých odboroch certifikát 12 

sestra inštrumentovanie v operačnej sále diplom 21 

sestra intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých diplom 27 

sestra intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii diplom 14 

sestra intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii diplom 6 

sestra manažment v ošetrovateľstve diplom 5 

sestra ortoptika a pleoptika certifikát 21 

sestra ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov diplom 12 

sestra ošetrovateľská starostlivosť v komunite diplom 25 

sestra ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie diplom 45 

sestra ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva diplom 42 

sestra ošetrovateľská starostlivosť v onkológii diplom 24 

sestra ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii diplom 22 

sestra ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii diplom 26 

sestra sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok certifikát 7 

zdravotnícky laborant vyšetrovacie metódy v histopatológii diplom 5 

zdravotnícky laborant vyšetrovacie metódy v klinickej cytológii diplom 3 

zdravotnícky záchranár manažment v urgentnej zdravotnej starostlivosti diplom 15 

zdravotnícky záchranár operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby diplom 8 

SPOLU     523 
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Graf znázorňuje počet vydaných kvalifikačných dokladov za ostatné 4 roky pre 
pedagogických pracovníkov v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov. 

 
 
Nasledovná tabuľka ukazuje všetky vydané kvalifikačné doklady na Fakulte 
ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií v roku 2016.  
V porovnaní s rokom 2015 fakulta vydala v roku 2016 o 13 kvalifikačných dokladov 
špecializačného štúdia viac. 
V porovnaní s rokom 2015 fakulta vydala v roku 2016 o 14 kvalifikačných dokladov 
certifikovanej pracovnej činnosti menej. 
V porovnaní s rokom 2015 fakulta vydala v roku 2016 o 28 kvalifikačných dokladov 
pre pedagogických a odborných zamestnancov menej. 
 
Možno konštatovať, že fakulta v roku 2016 vydala o 29 kvalifikačných dokladov menej 
v porovnaní s rokom 2015. 
 

zdravotnícke 
povolanie 

diplomy certifikáty 
osvedčenia vysvedčenia  

špecializácia CPČ 

 asistent výživy 2 / / / 

 farmaceutický 
laborant 

37 / / / 

 fyzioterapeut 10 16 / / 

 pôrodná asistentka 17 5 / / 

 rádiologický technik 44 / / / 

 sestra 309 52 / / 

 zdravotnícky laborant 8 / / / 

 zdravotnícky 
záchranár 

23 / / / 

 učiteľ SZŠ / / 12 26 

 spolu 450 73 12 26 561 
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Počet všetkých vydaných kvalifikačných dokladov za ostatné štyri roky na Fakulte 
ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií. 

 

Na základe predložených údajov možno konštatovať, že v roku 2016 fakulta 
zintenzívnila svoju vzdelávaciu činnosť.  
 
Počet účastníkov ďalšieho vzdelávania za ostatných 6 rokov 

 
 
Z predloženého grafu vyplýva, že na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych 
odborných štúdií v roku 2016 stúpol počet účastníkov ďalšieho vzdelávania 
špecializačného štúdia a certifikovanej pracovnej činnosti  o 379. 
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Počet odvzdelávaných študentov za ostatné obdobie 

kalendárny 
rok 

sústavné 
vzdelávanie 

špecializačné štúdium 
certifikovaná 

pracovná činnosť 
spolu 

počet počet počet počet 

VA absolventov VA absolventov VA absolventov VA absolventov 

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 

2014 24 465 79 1 477 32 190 135 2 132 

2015 28 553 93 1 303 31 153 152 2 009 

2016 23 465 141 1 693 36 230 200 2 388 

spolu 361 9 065 1 057 32 491 454 2 823 1 872 44 379 

 
Z celkového počtu 44379 odvzdelávaných zdravotníckych pracovníkov Fakulta 
ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií odvzdelávala viac ako 4000 
zdravotníckych pracovníkov. 
Klesajúci trend vo vzdelávaní na fakulte nie je však spôsobený nezáujmom fakulty 
o poskytovanie vzdelávania, ale tým, že zo strany terénu je o ponúkané vzdelávanie 
čoraz menší záujem. Fakulta v rokoch 2005 až 2010 odvzdelávala každoročne viac ako 
5000 účastníkov, čím dostatočne saturovala pracovný trh pre tieto povolania. 
Opätovná potreba trhu práce môže nastať o niekoľko rokov.  
Je potrebné si uvedomiť, že príčina môže tkvieť aj nedostatočným záujmom 
o vzdelávanie svojich pracovníkov zo strany zamestnáveľa. 
 
Počet účastníkov vzdelávacích aktivít v roku 2016 

vzdelávacie aktivity 

počet 

vzdelávacích 
aktivít 

účastníkov zrušené VA 

sústavné vzdelávanie 

kurzy 6 104 2 

školiace miesta 4 42 1 

spolu 10 146 3 

pedagogickí zamestnanci SZŠ 

kurzy 13 319 / 

špecializačné štúdium 

kurzy 47 1 089 4 

školiace miesta 94 604 29 

spolu 141 1 693 33 
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certifikovaná pracovná činnosť 

kurzy 13 156 1 

školiace miesta 23 74 9 

spolu 36 230 10 

vzdelávacie aktivity spolu 

kurzy 79 1 668 7 

školiace miesta 121 720 39 

SPOLU 200 2 388 46 

 
Najviac zdravotníckych pracovníkov v počte 1693 sa zúčastnilo v roku 2016 
špecializačného štúdia. 
 
Fakulta verejného zdravotníctva 

Zoznam akreditovaných študijných programov špecializačného štúdia (tabuľka č. 15) 

 

 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 

 
Fakulta verejného zdravotníctva nemá akreditované žiadne študijné programy 
certifikovanej pracovnej činnosti. 
 
V roku 2016 stúpol na Fakulte verejného zdravotníctva počet absolventov oproti roku 
2015 o 13 vydaných kvalifikačných dokladov. Na Fakulte verejného zdravotníctva 
stále pretrváva vysoký záujem o špecializačné štúdium Master of Public Health. čo 
dokazuje, že aj počet absolventov tohto špecializačného štúdia mierne stúpol 
v porovnaní s rokom 2015 o 9 absolventov.   
Fakulta verejného zdravotníctva vzdeláva špecializačné odbory, ktoré nepatria medzi 
odbory s bohatým záujmom. Preto aj v roku 2016 fakulta vydala len päť kvalifikačných 
dokladov zo špecializačného štúdia, v porovnaní s rokom 2015 je to však o dva viac. 
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Vydané kvalifikačné doklady v kalendárnom roku 2016  
  

zdravotnícke 
povolanie odbor doklad spolu 

farmaceut 

odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of 

Public Health diplom 9 

iný zdravotnícky 
pracovník 

odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of 
Public Health diplom 24 

laboratórny 

diagnostik 

odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of 

Public Health diplom 1 

lekár 
odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of 
Public Health diplom 52 

sestra 

odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of 

Public Health diplom 11 

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

verejný zdravotník zdravie pri práci diplom 5 

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

SPOLU     104 

 
Najväčší záujem na fakulte je o vzdelávanie špecializačného študijného programu 
Master of Public Health. 
 
Počet odvzdelávaných absolventov v posledných 4 rokoch 

 
 
Vydané kvalifikačné doklady v kalendárnom roku 2016 podľa zdravotníckych povolaní  

zdravotnícke povolanie 
diplom 

 špecializácia MPH 
 

farmaceut / 9 
 iný zdravotnícky pracovník / 24 
 laboratórny diagnostik / 1 
 lekár / 52 
 sestra / 11 
 verejný zdravotník 5 1 
 zubný lekár / 1 
 spolu 5 99 104 
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Celkový počet kvalifikačných dokladov vydaných fakultou v roku 2016 bol 104. 
 
Fakulta verejného zdravotníctva si udržiava svoj trend vzdelávania aj v počte 
zúčastnených zdravotníckych pracovníkov na jednotlivých vzdelávacích aktivitách 
v ostatných šiestich rokoch 
 
Počet zúčastnených zdravotníckych pracovníkov na vzdelávacích aktivitách v ostatných 
šiestich rokoch 

 
 
Vzdelávacie aktivity v kalendárnom roku 2016 

vzdelávacie aktivity 

počet 

vzdelávacích 
aktivít 

účastníkov zrušené VA 

sústavné vzdelávanie 

kurzy 6 139 3 

školiace miesta / / / 

spolu 6 139 3 

špecializačné štúdium 

KDŠŠ 4 16 / 

kurzy 2 217 / 

MPH 12 687 / 

školiace miesta 6 26 3 

spolu 24 946 3 

SPOLU 30 1 085 6 

    KDŠŠ - Kontrolný deň špecializačného štúdia 
  

Najväčší počet účastníkov na vzdelávacích aktivitách fakulty bol v špecializačnom 
štúdiu - 946. 
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Počet odvzdelávaných študentov za ostatných 10 rokov 

kalendárny 
rok 

sústavné 
vzdelávanie 

špecializačné 
štúdium 

spolu 

počet počet počet 

VA absolventov VA absolventov VA absolventov 

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 

2014 8 124 25 1 014 33 1 138 

2015 6 242 18 877 24 1 119 

2016 6 139 24 946 30 1 085 

spolu 137 2 762 228 8 562 365 11 324 

 
Fakulta v priemere ročne odvzdelávala viac ako 1000 zdravotníckych pracovníkov. 
 
Fakulta zdravotníctva 

Zoznam akreditovaných študijných programov špecializačného štúdia (tabuľka č. 15) 
 
Zdravotnícke povolanie sestra  

 Špecializačný odbor 

-  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. 
 
Vydané kvalifikačné doklady v kalendárnom roku 2016 

 
zdravotnícke 
povolanie odbor spolu 

sestra anestéziológia a intenzívna starostlivosť 9 

sestra ošetrovateľská starostlivosť v komunite 21 

sestra ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva 28 

  
58 

Počet vydaných kvalifikačných dokladov podľa zdravotníckych povolaní v roku 
2016 bol 58. 
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Fakulta vydala v roku 2016 o 22 kvalifikačných dokladov menej ako v roku 2015. 
 
Počet vydaných kvalifikačných dokladov za ostatné 4 roky  

 
 
Počet účastníkov na vzdelávacích fakultách v ostatných rokoch 

 
 

rok 

sústavné vzdelávanie špecializačné štúdium 
certifikovaná 

pracovná činnosť 
spolu 

počet počet počet počet 

VA absolventov VA absolventov VA absolventov VA absolventov 

2006 / / / / / / / / 

2007 3 54 / / / / 3 54 

2008 5 71 / / / / 5 71 

2009 4 53 6 43 / / 10 96 

2010 4 52 8 61 / / 12 113 

2011 2 26 / / / / 2 26 

2012 4 109 / / / / 4 109 

2013 1 13 6 161 / / 7 192 

2014 4 113 10 233 / / 14 346 

2015 2 112 13 205 / / 15 317 

2016 4 348 18 297 / / 22 645 

spolu 33 951 61 1 000 / / 94 1 969 
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V roku 2016 fakulta zintenzívnila vzdelávaciu činnosť. V porovnaní s rokom 2015 
odvzdelávala dvojnásobný počet zdravotníckych pracovníkov. 
 
Z grafu a tabuľky vyplýva stúpajúci počet účastníkov na vzdelávacích aktivitách. 
 
Fakulta celkovo odvzdelávala 1969 zdravotníckych pracovníkov, pričom v priemere 
ročne odvzdelávala takmer 200 zdravotníckych pracovníkov. 

 
Vzdelávacie aktivity v kalendárnom roku 2016 

vzdelávacie 
aktivity 

počet 

vzdelávacích aktivít účastníkov zrušené VA 

sústavné vzdelávanie 

kurzy 4 348 3 

školiace miesta / / / 

spolu 4 348 3 

špecializačné štúdium 

kurzy 11 268 / 

školiace miesta 7 29 4 

spolu 18 297 4 

SPOLU 22 645 7 
 

  
Prehľad o počte zúčastnených na jednotlivých vzdelávacích aktivitách na Fakulte 
zdravotníctva v roku 2016 ukazuje, že najviac zdravotníckych pracovníkov sa zúčastnilo 
špecializačného štúdia – 645. 
 

 
 

špecializačné odbory 927

certifikovaná pracovná činnosť 70

príprava na výkon práce v zdravotníctve 145

spolu: 1142

spolu: 748

spolu: 147

2 037CELKOM:

ROK  2016

Počet zaradených na Lekárskej fakulte a Fakulte 

verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej 

univerzity v Bratislave

ROK  2016

Počet zaradených na Fakulte ošetrovateľstva a 

zdravotníckych odborných  štúdií                            

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

ROK  2016

Počet zaradených na Fakulte zdravotníctva                          

v Banskej Bystr ici                                                   

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

Počet zaradených účastníkov na všetkých fakultách                             

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 

ROK  2016
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Informácia o výške úhrady zdravotníckych pracovníkov za jednotlivé 
formy ďalšieho vzdelávania (tabuľka 19e) 
 

C E N N Í K    č. 6 

služieb poskytovaných v súlade so zákonom 523/2004 § 26 ods.1 Z. z. a v súlade so 

zákonom 18/1996 § 3 Z. z. a v súlade so zákonom 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa 

určuje  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 € 

 

C E N N Í K    č.  5 

služieb poskytovaných v súlade so zákonom 523/2004 § 26 ods.1 Z. z. a v súlade so 
zákonom 18/1996 § 3 Z. z. a v súlade so zákonom 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa 
určuje 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 € 
 
1,5 - ročné štúdium 
Anestéziológia a intenzívna medicína     460 € 
 
1 - ročné štúdium 
Ošetrovateľská starostlivosť v komunite     435 € 
Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva 435 € 
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Kontinuálne vzdelávanie 

1 deň vzdelávacej aktivity         10 € 

 
C E N N Í K    č.  5 

služieb poskytovaných v súlade so zákonom 523/2004 § 26 ods.1 Z. z. a v súlade 
so zákonom 18/1996 § 3 Z. z. a v súlade so zákonom 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým 
sa určuje 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 € 
Fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému  485 € 
Inštrumentovanie v operačnej sále     485 € 
 
1,5 - ročné štúdium 
Anestéziológia a intenzívna medicína     460 € 
Ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii    460 € 
 
1 - ročné štúdium 
Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých   435 € 
Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii   435 € 
Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii   435 € 
Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v gyn. a pôrodníctve  435 € 
Ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov  435 € 
Ošetrovateľská starostlivosť v komunite     435 € 
Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie   435 € 
Ošetrovateľská starostlivosť vnútorného lekárstva   435 € 
Ošetrovateľská starostlivosť v onkológii        435 € 
Ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii     435 € 
Laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfuziol. 435 € 
Laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii  435 € 
Lekárenstvo         435 € 
Liečebná výživa        435 € 
Manažment v ošetrovateľstve      435 € 
Nukleárna medicína        435 € 
Pôrodná asistencia a starostlivosť o ženu v rodine a komunite  435 € 
Radiačná onkológia        435 € 
Špeciálna rádiológia        435 € 
Technológia prípravy liekov      435 € 
Vyšetrovacie metódy v histopatológii     435 € 
Vyšetrovacie metódy v klinickej cytológii     435 € 
Zdravotnícke pomôcky       435 € 
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby   435 € 
 
Certifikačné štúdium 
1 - ročné štúdium 



 52 

Reflexná terapia podľa Vojtu      435 € 
Techniky terapie lymfedému      435 € 
Zabezpečovanie kvality liekov      435 € 
 
8 - mesačné štúdium 
Mamografia         348 € 
Počítačová tomografia       348 € 
 
6 - mesačné štúdium 
Audiometria         261 € 
Endoskopické vyšetrovacie metódy     261 € 
Funkčné vyšetrovacie metódy      261 € 
Psychofyzický príprava na pôrod      261 € 
Sterilizácia a dezinfekcia zdravot. pomôcok    261 € 
Vyšetrovacie metódy v klinickej neurofyziológii a neurodiagnostike 261 € 

 

Kontinuálne vzdelávanie 

1 deň vzdelávacej aktivity        10 € 
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C E N N Í K    č.  5 

služieb poskytovaných v súlade so zákonom 523/2004 § 26 ods.1 Z. z. a v súlade so 

zákonom 18/1996 § 3 Z. z. a v súlade so zákonom 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa 

určuje  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 € 

       

C E N N Í K   č.  6 

 služieb poskytovaných v súlade so zákonom 523/2004 § 26 ods.1 Z. z. a 

v súlade so zákonom18/1996 § 3 Z. z., ktorým sa určujú poplatky 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 € 
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V. INFORMÁCIE O VEDECKO-VÝSKUMNEJ ČINNOSTI VYSOKEJ ŠKOLY 
 

 

V oblasti vedecko-výskumnej činnosti pokračovala SZU v Bratislave v roku 2016 
v napĺňaní strategického cieľa podľa svojho Dokumentu dlhodobého zámeru 
vedecko-výskumnej činnosti na obdobie rokov 2015 – 2020, ktorého cieľom je 
skvalitnenie a ďalší rozvoj vedecko-výskumnej činnosti, ako jedného z najdôležitejších 
faktorov pre zaradenie SZU v Bratislave na popredné miesto medzi univerzitami 
a vysokými školami orientovanými na zdravie, medicínu a zdravotníctvo v rámci SR 
(horizont 6 - 10 rokov) a dosiahnutie aspoň priemernej kvality podobne zameraných 
univerzít a vysokých škôl v Stredoeurópskom priestore (horizont 10 – 15 rokov).  

 
Výsledky vedecko-výskumnej činnosti SZU v Bratislave za rok 2016 
 
Projekty 
 

SZU v Bratislave v r. 2016 aktívne riešila 11 vedecko-výskumných 
projektov, ktorých témy, mená zodpovedných riešiteľov, participujúce fakulty, názvy 
agentúr poskytujúcich finančnú podporu, plánované doby riešenia, a sumy finančných 
prostriedkov určených na riešenie projektov pripísané na účet v r. 2016, sú uvedené 
v tabuľke č. 19.  

Celkove boli v r. 2016 na SZU v Bratislave riešené 3 projekty finančne 
podporené Ministerstvom zdravotníctva SR, z ktorých bola 2x hlavným riešiteľom 
FVZ a 1x LF (ďalšie 2 v spoluriešiteľstve). Celková finančná dotácia na riešenie týchto 
projektov v r. 2016 predstavovala 50 168 €. 

SZU v Bratislave v r. 2016 aktívne riešila 2 projekty finančne podporené 
APVV, z ktorých bola 1x hlavným riešiteľom FVZ v spolupráci S LF a 1x FOaZOŠ. 
Celková finančná dotácia na riešenie týchto projektov v r. 2016 predstavovala  19 552 
€. 
           Na SZU v Bratislave boli v r. 2016 riešené celkove 3 projekty 7. RP EÚ, 
z toho bola hlavným riešiteľom v 2 prípadoch FVZ (2x v spoluriešiteľstve s LF) a 1x LF. 
Celková finančná dotácia na riešenie týchto projektov v r. 2016 predstavovala  310 145 
€.  

V r. 2016 pokračovalo riešenie 1 projektu HORIZON 2020, ktorého hlavným 
riešiteľom za SZU bola LF. Finančné prostriedky boli čerpané v sume 108 496 €. 

V r. 2016 boli na SZU riešené aj 2 projekty financované súkromnými 
spoločnosťami, z toho 1 na LF s čerpanými finančnými prostriedkami vo výške 
20 985 € a 1 na FOaZOŠ s poskytnutými financiami vo výške 1 848 €. 

Suma poskytnutá SZU v Bratislave na riešenie projektov predstavovala celkove 
511 194 €. Vývoj získaných finančných prostriedkov na vedu a výskum podľa fakúlt 
SZU za obdobie posledných 8 rokov ukazuje nasledujúca tabuľka: 
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Do vedeckovýskumnej činnosti, prípravy a riešenia domácich a medzinárodných 
vedecko-výskumných projektov SZU bolo v r. 2016 zapojených celkove 264 tvorivých 
zamestnancov (pracovníci na plný pracovný úväzok vo fyzických osobách) (viď 
tabuľka):  
 

Fakulta Pedagogickí zamestnanci Zamestnanci výskumu a vývoja Spolu 

LF 119 71 190 

FOaZOŠ   29   0   29 

FVZ   13 12   25 

FZ BB   20   0   20 

Spolu 181 83 264 

 
SZU v Bratislave sa v r. 2016 podieľala na implementácii ďalších 2 projektov 
a 1 programu zameraných na rozvoj univerzity. Ich témy, mená zodpovedných 
riešiteľov, participujúce fakulty, názvy agentúr poskytujúcich finančnú podporu, 
plánované doby riešenia, a sumy finančných prostriedkov určených na riešenie 
projektov pripísané na účet v r. 2016, sú uvedené v tabuľke č. 20.  
 

Vedecká spolupráca 

 
O rozvoji domácich a medzinárodných kontaktov v oblasti 

vedeckovýskumnej práce v roku 2016 svedčí spolupráca na riešení projektov medzi 
SZU v Bratislave a nasledujúcimi pracoviskami: 

Ústav merania SAV 
Ústav experimentálnej onkológie SAV 
Ústav molekulárnej biológie SAV  
Ústav experimentálnej onkológie SAV 
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV 
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Virologický ústav SAV 
Ústav experimentálnej fyziky SAV 
Ústav zoológie SAV 
Ústav polymérov SAV 
Chemický ústav SAV 
Ústav merania SAV 
FEI 
Matematicko-fyzikálna fakulta UK, Laserové centrum 
ÚVZ SR 
RÚVZ BB 
LF UK 
DFNsP BA   
DFNsP BB 
DFNsP KE 
FChaPT STU 
NUSCH 
Ústav molekulární genetiky AVČR 
Medical University of Silesia, Katowice, Poľsko 
University of Debrecen, Maďarsko 
University of Osijek , Chorvátsko 
Semmelweis University, Maďarsko 
Cedar-Sinai medical Center, USA 
University of Split, Chorvátsko 
University of Alabama and Birmingham, USA 
University of Zurich, Švajčiarsko 

  
V roku 2016 pokračovala aktívna spolupráca v rámci členstva Slovenskej 

zdravotníckej univerzity, ako jednej zo 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, 60 Dánsko, Maďarsko, SR, ČR, Chorvátsko, Ukrajina, 
Poľsko a Rumunsko). Cieľom tohto konzorcia je priama podpora výskumu a rozvíjanie 
medzinárodnej spolupráce medzi zúčastnenými inštitúciami. 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 výročnej konferencii „Bridges in life Sciences 11th Annual Conference 
in Prague”, konanej 7. – 10. apríla 2016, sa zúčastnili 2 pracovníci SZU  Bratislave. 
Autori zo SZU sa podieľali v spoluautorstve so zahraničnými autormi z Maďarska, 
Chorvátska a USA na 2 vedeckých prednáškach: 1) Bone mineral density and content 
in eldery diabetic rats. The impact of metformin and liraglutide treatment (Krivošíková 
Z, Štefíková K za SZU); 2) Fatty acids changes in plasma, visceral and subcutaneous 
adipose tissue in diabetic, obese eldery rats treated with liraglutide (Victoza) and 
metformin (Krivošíková Z, Gajdoš M, Kebis A za SZU). V sekcii mladých vedeckých 
pracovníkov sme odprezentovali prácu pripravenú v spolupráci s švédskym 
spoluautorom: Induction of cytokines by CVB2-Ohio and its mutants (Benkoová B, 
Borsanyiová M, Sarmirova S, Bopegamage S za SZU). Abstrakty prác sú uvedené 
v abstraktoch z podujatia pod ISBN 978-963-12-5260-6. 2 pracovníci SZU v Bratislave 
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sa aktívne zúčastnili aj na 7th TriNetMeeting -RECOOP, konanom v Budapešti 6. – 9. 
októbra 2016. 

SZU prostredníctvom pracoviska s lineárnym urýchľovačom, ako jediná 
organizácia zo SR, je plnohodnotným členom EURADOS (European Radiation 
Dosimetry Group-  Európske združenie 57 najvýznamnejších organizácií v oblasti 
výskumu a aplikácie ionizujúceho žiarenia). V spolupráci s Oddelením radiačnej 
hygieny FVZ sa aktívne podieľame na činnostiach pracovných skupín: WG6 – 
Computational Dosimetry a WD12 - Patient and staff dosimetry in the 
medical field. 
Prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD. z FVZ SZU je aktívnym členom nasledujúcich 
medzinárodných pracovných skupín: Pracovná skupina štátov strednej 
a východnej Európy pre pertussis (CEEPAG); 
Pracovná skupina štátov strednej a východnej Európy pre pripravenosť 
na chrípku (RAISE); 
Pracovná skupina štátov strednej a východnej Európy pre vakcináciu 
(CEVAG). 
 
Publikačná činnosť 
 

Hlavným výstupom vedeckovýskumnej činnosti na SZU v Bratislave je 
publikačná činnosť ako je dokumentované v nasledujúcej tabuľke a tabuľke č. 13.  

 
Štatistika publikačnej činnosti pracoviska Slovenská zdravotnícka 

univerzita v Bratislave za rok 2016 
AAA Ved. monogr. zahr. 
AAB Ved. monogr. dom.  4 
ABA Štúdie zahr.   1 
ABC Kapit. v monogr. zahr. 13 
ABD Kapit. v monogr. dom. 1 
ACB Vysokošk. učeb. dom. 3 
ADC Ved. práce zahr. karent. 37 
ADD Ved. práce dom. karent. 1 
ADE Ved. práce zahr. nekar. 17 
ADF Ved. práce dom. nekar. 45 
ADM Ved. pr. zahr. Scopus, WoS 19 
ADN Ved. pr. dom. Scopus, WoS 13 
AEC Ved. práce zahr. recenz. 6 
AED Ved. práce dom. recenz. 9 
AEG Abstr. ved. pr. zahr. 2 
AEM Abstr.ved. zahr. Scopus, WoS 2 
AFA Publik. pozv. ref. zahr. 5 
AFB Publik. pozv. ref. dom. 6 
AFC Publik. príspevky. zahr. 6 
AFD Publik. príspevky. dom. 35 
AFE Abstr. pozv. ref. zahr. 2 
AFF Abstr. pozv. ref. dom. 4 
AFG Abstr. príspevkov zahr. 21 
AFH Abstr. príspevkov dom. 65 
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AFK Postery v zborn. zahr. 6 
AFL Postery v zborn. dom. 5 
BAB Odb. kniž. pr. dom. 1 
BDF Odb. pr. nekarent. dom. 13 
BEE Odb. pr. nerecenz. zahr. 2 
BEF Odb. pr. nerecenz. dom. 3 
BFA Abstr. odb. prác zahr. 29 
BFB Abstr. odb. prác dom. 18 
EDI Recenzie v čas. a zborn. 2 
EDJ Prehľ. pr. v čas. a zb. 8 
FAI Redakčné a zost. práce 2 
FHI Red. a zost. práce súborné 1 
GHG Práce na internete  4 
GII Rôzne 7 

          Spolu  419 

Štatistika ohlasov pracoviska SZU za rok 2016 
[1] Citácie zahraničné reg. 287 
[2] Citácie domáce reg. 8 
[3] Citácie zahraničné nereg.20 
[4] Citácie domáce nereg. 51 

Spolu 366 
 
Študentská vedecká a odborná činnosť 
 
Dňa 28. 4. 2016 sa konala VII. celouniverzitná konferencia študentskej 
vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ) na SZU, ktorá prebiehala v 4 samostatných 
sekciách podľa jednotlivých fakúlt. Nad podujatím prebral záštitu rektor Slovenskej 
zdravotníckej univerzity prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.. Celkove svoje práce 
odprezentovalo 31 študentov pregraduálneho štúdia, z toho 17 prác na FOaZOŠ, 6 
prác na FVZ, 5 práe na FZ v Banskej Bystrici a 3 práce na LF. Navyše, v rámci 
fakultného kola ŠVOČ LF boli odprezentovaných 3 najlepšie doktorandské práce. 
Abstrakty prác boli publikované v: Lek Obz, 64, 2016, ŠVOČ: Zborník 
abstraktov; Zborník abstraktov XII. študentská vedecká konferencia FOaZOŠ SZU, 
Bratislava, 28.4.2016;  
Dostupné na: http://www.szu.sk/userfiles/file/FVZ/SVOC/2015-
2016/Program_a_zbornik_abstraktov.pdf  
 
Prehľad ocenených prác 
FOaZOŠ 
1. M Maláska: Vojenské zdravotné pomôcky na zastavenie krvácania a ich výskyt 
a využitie v záchrannej zdravotnej službe 
2. E Chlustíková: Využitie facilitačných techník pri rehabilitácii detí s detskou mozgovou 
obrnou 
3. D Golianová: Pôrod v domácom prostredí je bezpečný alebo je hazardom so zdravím 
matky a dieťaťa 
3. P Hlavenková, N Fandlová: Postoj študentov nelekárskych odborov k seniorom 
 

http://www.szu.sk/userfiles/file/FVZ/SVOC/2015-2016/Program_a_zbornik_abstraktov.pdf
http://www.szu.sk/userfiles/file/FVZ/SVOC/2015-2016/Program_a_zbornik_abstraktov.pdf
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FVZ  
1. Bc. S Brehovská: Optimalizácia radiačnej záťaže zdravotníckych pracovníkov pri 
vybraných zákrokoch úrazovej chirurgie 
2. Bc. M Adamišin: Prevalenčné sledovanie nemocničných infekcií 
3. Bc. I Kajúchová: Postoje tehotných žien k očkovaniu 
3. Bc. K Labudová: Prevencia vybraných nákaz ohrozujúcich matku a dieťa 
FZ 
1. D Liška: Vplyv bezškrobovej diéty na ankylozujúcu spondylitítu 
2. A Zachar: Cukrovka - epidémia tretieho tisícročia 
3. D Liška: Fibromyalgia a syndróm bakteriálneho prerastania 
3. V Jandurová: Faktory ovplyvňujúce hodnoty krvného tlaku 
LF 
1. M Skurák – Vitamín D status u pre- a postmenopauzálnych žien vo vzťahu k obezite 
a vybraným kardiometabolickým parametrom. 
2. M Jeleníková – Obtiažne zabezpečenie dýchacích ciest v podmienkach záchrannej 
zdravotnej služby 
2. B Lörincz – Patomorfologické a molekulovo-biologické aspekty nádorov žalúdka 
a pažeráka 
 
Etické komisie 
 
 Etická komisia Slovenskej zdravotníckej univerzity zasadala v roku 2016 
2x (12.4.2016, 11.10.2016). Komisia opätovne posúdila 2 klinické štúdie (SONAR, AMG 
162) realizované na SZU. Posúdila a vydala súhlasné stanovisko pre medzinárodnú 
štúdiu E-46/16, ktorá sledovala vplyv kávy na výskyt spontánnych zlomov DNA 
a pomer HDL/LDL cholesterolu v krvi dobrovoľníkov a realizáciu projektu 
(imunostimulačné účinky Hlivy ustricovej na imunitný systém u detí). Vydala predbežný 
súhlas k 5 návrhom projektov z Katedry fyzioterapie FOaZOŠ, LF SZU a NRC. Okrem 
uvedeného posúdila viaceré aktualizované dokumenty k prebiehajúcim klinickým 
štúdiám a projektom (dodatky k protokolom, informácie pre pacientov, informované 
súhlasy a iné). Komisia zobrala na vedomie dokumenty, ktoré nepotrebovali súhlas, ale 
súviseli s prebiehajúcimi klinickými štúdiami a projektmi (oznámenie závažných 
vedľajších účinkov v zahraničných centrách, notifikácie SUSARs, priebežné hlásenia 
o riešení a iné).  
 
Etická komisia SZU pre prácu s laboratórnymi zvieratami zasadala v roku 2016 
celkove 2x.  Na svojom zasadnutí vydala predbežný súhlas k 1 návrhu projektu v rámci 
výzvy APVV a 1 k  návrhu projektu pokusu pre regulačné účely(pre zahraničnú firmu). 
 
Centrum pre podporu projektov 
 

Projekty sa implementujú za podpory Centra pre podporu projektov, ktoré sa 
v rámci svojej činnosti zameriava na podporu rozvoja a výskumu na SZU, ako aj v 
rámci svojich možností na vyhľadávanie príležitostí pre podávanie projektov. Zároveň 
poskytuje pomoc a súčinnosť riešiteľom v spolupráci pri príprave, administrácii 
a finančnom riadení projektov. Pripravuje zodpovedajúcu podpornú dokumentáciu pre 
zúčtovanie projektov a ich riadnu implementáciu vo zverenom rozsahu. Sleduje riadnu 
implementáciu projektov vrátane podávania priebežných, záverečných a následných 
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správ. Komunikuje s jednotlivými poskytovateľmi finančných prostriedkov (MZ SR, MV 
SR, APVV, ASFEÚ, vrátane medzinárodných zdrojov). Poskytuje dennú podporu 
riešiteľom pri riešení aktuálnych problémov v rámci projektov, spolupracuje s 
oddelením VO v rámci projektov. V spolupráci s príslušnými oddeleniami SZU 
pripravuje podklady pre štatistické vykazovania.  
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VI. HABILITAČNÉ KONANIA A KONANIA NA VYMENÚVANIE 
PROFESOROV 

 
 

SZU v Bratislave 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 má rozhodnutím ministra školstva SR priznané právo od 
14. 10. 2010 uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenovanie profesorov 
bez časového obmedzenia v študijných odboroch: 7.1.4 vnútorné choroby a 7.1.7 
chirurgia. 

VR LF SZU schválila dňa 19. 5. 2014 a VR FVZ schválila dňa 26. 11. 2014 nové kritériá 
na habilitačné konanie a konanie na vymenovanie profesorov, ktoré boli schválené VR 
SZU dňa 15. 12. 2014. 
Kritériá boli vypracované v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 
športu Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-
pedagogických titulov alebo umelecko – pedagogických titulov docent alebo profesor 
v znení neskorších predpisov a v súlade s platnými kritériami Akreditačnej komisie  
používanými pri posudzovaní vysokej školy uskutočňovať habilitačné konania a konania 
na vymenúvanie profesorov. 
 
Vymenovacie konanie v roku 2016 
 
Na Fakulte verejného zdravotníctva SZU prebehli vymenovacie konania doc. MUDr. 
Milana Tučeka, CSc. a doc. MUDr. Vladimíra Oleára, CSc., za profesora v študijnom 
odbore 7.4.2 verejné zdravotníctvo, ktorých návrhy na vymenovanie za profesora 
prerokovala a odporučila predložiť ministrovi zdravotníctva Vedecká rada SZU dňa 7. 
marca 2016. Ďalej prebehli vymenovacie konania doc. MUDr. Jany Jurkovičovej, CSc. 
a doc. MUDr. Zuzane Krištúfkovej, PhD., MPH v študijnom odbore 7.4.2 verejné 
zdravotníctvo. Obidve návrhy na vymenovanie za profesorku prerokovala a odporučila 
predložiť ministrovi zdravotníctva Vedecká rada SZU v Bratislave dňa 16. marca 2016. 
Dňa 9. novembra 2016 boli prezidentom SR Andrejom Kiskom všetci vymenovaní za 
profesorov.  
Dňa 16. mája 2016 bol prezidentom SR Andrejom Kiskom vymenovaný za profesora 
doc. MUDr. Marián Bátovský, CSc. Vymenúvacie konanie prebehlo na Lekárskej fakulte 
SZU. 
 
Na Fakulte verejného zdravotníctva SZU bolo návrhom zo dňa 19. októbra 2016 začaté 
vymenúvacie konanie doc. MUDr. Márie Štefkovičovej, PhD., MPH, v študijnom odbore 
7.4.2 verejné zdravotníctvo. 
 

Habilitačné konanie v roku 2016 
 
Na Fakulte verejného zdravotníctva SZU úspešne habilitovali v študijnom odbore 7.4.2 
verejné zdravotníctvo doc. MUDr. Katarína Slotová, PhD., doc. RNDr. Mira Horváthová, 
PhD., doc. MUDr. Peter Bielik, PhD. a doc. RNDr. Dittmar Chmelař, Ph.D. 
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Doktorandské štúdium- SZU  
 
V roku 2016 prebiehalo doktorandské štúdium v dennej aj externej forme na 3 
fakultách univerzity:  
LF SZU - študijný odbor: 7.1.4 vnútorné choroby, 7.1.7 chirurgia - denná aj externá 
forma 
FVZ - študijný odbor 7.4.2 verejné zdravotníctvo - denná aj externá forma 
FOaZOŠ - študijný odbor 7.4.1 ošetrovateľstvo - denná aj externá forma 
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VII. ZAMESTNANCI VYSOKEJ ŠKOLY 
 

Slovenská zdravotnícka univerzita zamestnávala k 31. decembru 2016 spolu 728 
zamestnancov. V porovnaní s rokom 2015 sa zvýšil počet o 16 zamestnancov.  
 
Nasledujúce tabuľky uvádzajú priemerný evidenčný počet zamestnancov, vzdelanostnú 
a vekovú štruktúru zamestnancov SZU.  
 
Z hľadiska kvalifikácie predstavovala SZU v roku 2016 vysokú školu, kde z celkového 
počtu všetkých zamestnancov malo 536 zamestnancov vysokoškolské vzdelanie.  
 
 

Priemerný evidenčný počet zamestnancov v roku 2016 
 

  
fyzické osoby 

prepočítané 
osoby 

Pedagogickí zamestnanci - vysokošk.vzdelanie (L, F, OV) 391,61 248,88 

Vedeckovýskumní zamestnanci - s ved.kvalif. 42 39 

Vedeckovýskumní zamestnanci - VŠ bez ved.kvalif. 28,62 27 

Vedeckovýskumní zamestnanci – (VOV, ÚSOV) (laboranti) 46,34 40,44 

Technicko-hospodárski zamestnanci 129,4 131,12 

Prevádzkoví zamestnanci - robotnícke povolania 53,50 60,71 

 

s p o l u  691,47 547,15 

 
 

Vývoj prepočítaného počtu zamestnancov SZU 2011-2016 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 

Pedagogickí zamestnanci - 
vysokošk.vzdelanie (L, F, OV) 215,40 218,87 223,86 231,15 242,87 248,88 

 

Vedeckovýskumní zamestnanci 
-  s ved.kvalif. 52,45 53,90 49,15 53,85 45,58 39 

 

Vedeckovýskumní zamestnanci 
- VŠ bez ved.kvalif. 34,90 36,32 30,12 27,27 21,27 27 

 

Vedeckovýskumní zamestnanci 
– (VOV, ÚSO, laboranti) 39,20 44,10 42,45 41,01 40,02 40,44 

 

Ostatní 165,77 176,22 186,97 195,24 196,23 191,83 

 

Spolu 531,72 529,41 532,55 548,52 545,97 547,15 
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Pre porovnanie uvádzame prehľad kvalifikačnej štruktúry zamestnancov za obdobie rokov 2011 – 2016 

  
 

2011 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

vedecko-pedagogický titul 
profesor 57 60 57 58 57 56  

docent 83 88 87 86 88 91  

        

vedecko-akademický titul 
DrSc. 15 13 13 12 11 10 

CSc./PhD. 266 299 294 311 331 340 

 
Vzdelanostná štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2016 

stupeň vzdelania počet zamestnancov 

vysokoškolské (II. stupňa) 523 

vysokoškolské (I. stupňa) 13 

vyššie odborné vzdelanie (VOV) 0 

úplné stredné odborné (ÚSO) 135 

stredné odborné (SO) 40 

základné 17 

s p o l u 728 

 

Veková štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2016 

vekové rozpätie počet zamestnancov 

do 20 rokov 0 

21-25 rokov 11 

26-30 rokov 46 

31-35 rokov 39 

36-40 rokov 53 

41-45 rokov 77 

46-50 rokov 77 

51-55 rokov 102 

56-60 rokov 86 

61-65 rokov 139 

66 a viac rokov 98 

s p o l u 728 

 

Nasledujúca tabuľka informuje o priemerných platoch (mužov a žien) podľa pracovného zaradenia 

a dosiahnutej kvalifikácií na SZU k 31. decembru 2016 
 

Priemerný plat zamestnanca v SZU k 31. 12. 2016 

pedagogickí zamestnanci  s VŠ muži 776,41 
  ženy 763,25 

vedeckovýskumní zamestnanci s VŠ ved. kvalif. muži 1433,83 

  ženy 1233,36 

vedeckovýskumní zamestnanci s VŠ muži 1068,33 

  ženy 1020,75 

vedeckovýskumní zamestnanci s ÚSO muži 610,84 
  ženy 240,26 

technicko-hospodárskí zamestnanci muži 970,64 

  ženy 754,07 

robotnícke povolania a prevádzkoví zamestnanci muži 547,65 

  ženy 471,07 
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Prehľad počtu habilitovaných docentov, menovaných profesorov a udelených vedecko-
akademických hodností PhD. a DrSc. v roku 2016 podľa pracovísk 
Fakulta  profesori docenti PhD. DrSc. 

     

Lekárska fakulta 1 0 2 0 

FOaZOŠ 0 0 4 0 

FVZ 4 4 9 0 

FZ 0 0 2 0 

     

Spolu SZU 5 4 17 0 
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VIII. PODPORA ŠTUDENTOV 

 
Štipendiá 

 
Univerzita v roku 2016 vyplatila študentom sociálne štipendiá vo výške 163 225 €, 
z toho pre študentov Lekárskej fakulty vo výške 26 080 eur, študentom Fakulty 
ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií vo výške 56 115 eur, študentom 
Fakulty verejného zdravotníctva vo výške 16 840 eur a študentom Fakulty 
zdravotníctva vo výške 64 220 eur. 
 
Priznané sociálne štipendiá za rok 2016 

  

LF FOaZOŠ FVZ FZBB SZU 
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január 15 2 495 € 33 6 240 € 14 2 605 € 44 7 380 € 106 18 720 € 

február 15 2 715 € 28 4 470 € 12 2 055 € 38 5 985 € 93 15 225 € 

marec 15 2 645 € 32 6 590 € 12 2 055 € 42 8 015 € 101 19 305 € 

apríl 17 3 050 € 34 6 500 € 14 2 910 € 43 7 740 € 108 20 200 € 

máj 16 2 500 € 34 6 015 € 14 2 340 € 44 7 930 € 108 18 785 € 

jún 18 3 110 € 23 4 010 € 4 700 € 35 6 340 € 80 14 160 € 

júl 1 200 € 0 
 

    2 170 € 3 370 € 

august 1 200 € 0      2 170 € 3 370 € 

september 9 1 865 € 25 4 105 € 1 105 € 14 2 320 € 49 8 395 € 

október 8 1 630 € 25 4 105 € 1 105 € 14 2 320 € 48 8 160 € 

november 11 2 975 € 34 8 150 € 6 2 415 € 21 5 545 € 72 19 085 € 

december 12 2 695 € 35 5 930 € 8 1 550 € 36 10 305 € 
91 

 
20 480 € 

Spolu   
26 080 

€ 
  

56 115 
€ 

  
16 840 

€ 
  

64 220 
€ 

  
163 255 

€ 

 
V akademickom roku 2016/17 univerzita priznala motivačné štipendium 10 % 
študentom každej fakulty. 
 

Priznané motivačné štipendiá v akademickom roku 2016/2017 – denná forma štúdia 

Fakulty SZU 
Počet študentov, 

ktorým boli priznané 
motivačné štipendium 

Vyplatené 
motivačné štipendiá 

v € 

FOaZOŠ 32 3 900 € 

FVZ 10 1 000 € 

LF 33 4 300 € 

FZ BB 26 2 600 € 

Spolu za SZU 101 11 800 € 
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Pri stúpajúcom počte študentov v dennej forme štúdia, stúpajú aj zvýšené finančné 
náklady na sociálne štipendium a motivačné štipendium. Univerzita za akademický rok 
2016 vyplatila študentom motivačné štipendium vo výške 11 800 €. V roku 2015 
poskytla študentom sociálne štipendium vo výške 163 255 €. 
 

Ubytovanie 
 
V ubytovacom zariadení Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave poskytujeme 
ubytovanie predovšetkým účastníkom postgraduálneho štúdia, externým študentom a 
na vyčlenených poschodiach, v rámci kapacitných možností, študentom  pregraduálnej 
formy štúdia. 
V prípade záujmu a voľnej kapacity poskytneme ubytovanie i ostatným organizáciám a 
jednotlivcom. 
Vo všetkých izbách ubytovacieho zariadenia je zabezpečené Wifi pripojenie. 
 
V roku 2016 poskytla univerzita ubytovanie účastníkom postgraduálneho štúdia v počte 
4 250 študentov. 
V roku 2015 bol počet ubytovaných účastníkov vzdelávacích aktivít postgraduálneho 
štúdia  - 4 228 študentov. 
 
V akademickom roku 2016/2017 bolo pridelené ubytovanie 102 študentom 
pregraduálnej formy štúdia. 
 

Počet ubytovaných študentov dennej formy štúdia:       

Akademický rok 2015/2016   Akademický rok 2016/2017 

106       102 

 
Univerzita naďalej podporovala činnosť Spolku medikov, za pomoci ktorého 

boli pre študentov zorganizované spoločenské, športové a vzdelávacie aktivity. Spolok 
rozpracoval svoju činnosť v projekte Prvá pomoc, kde v spolupráci s Červeným krížom 
realizovali prednášky pre študentov stredných škôl.  

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

 
Študenti sa aktívne podieľali na organizovaní štvrtého ročníka Dňa otvorených 

dverí v decembri. Akcie sa zúčastnil vysoký počet  záujemcov o štúdium na našej 
univerzite. Počas 4 hodín študenti návštevníkov sprevádzali priestormi fakúlt 
a vysvetľovali im, čo sa v jednotlivých odborných učebniach počas výučby deje. 

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

 
Stravovanie študentov je zabezpečené v jedálni na Limbovej 14. Nedostatkom 

je vysoká cena za jeden stravný lístok z dôvodu neposkytnutia dotácie na stravovanie 
študentov pregraduálneho štúdia z Ministerstva zdravotníctva SR. 
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IX. 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 
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 29 serverov. V Trenčíne máme po jednom serveri.  

K využívaniu informačných technológií pre študentov a pedagogický proces 
slúžia:  

 1 počítačová učebňa v Bratislave s celkovou kapacitou 25 pracovísk, ktorá je 
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,  

 33 učební v Bratislave a 30 učební v Banskej Bystrici vybavených technikou pre 
pedagogický proces (dataprojektor a notebook),  

 4 prednáškové miestnosti v Bratislave a 10 v Banskej Bystrici je vybavených 
navyše aj ozvučovacou technikou,  

 1 prednášková miestnosť v Banskej Bystrici je vybavená systémom s 3D 
projekciou pre 140 poslucháčov,  

 Aula Polyfunkčného objektu SZU s kapacitou 500 miest a 3 ďalšie prednáškové 
miestnosti s vybavením na realizovanie konferencií s celkovou kapacitou asi 80 
miest.  

Okrem toho je k dispozícii v Bratislave 5 a v Banskej Bystrici 1 prenosná súprava 
pozostávajúca z notebooku a dataprojektoru, používané 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, ktorá je 
prístupná vo väčšine prednáškových miestností, ako aj v ubytovacích a stravovacích 
priestoroch SZU).  

Študenti, resp. návštevníci Univerzitnej knižnice SZU majú k dispozícii 
v bratislavskej centrále 2 vyhľadávacie terminály knižničného systému, ako aj 10 PC 
knižničných pracovísk. V Banskej Bystrici sú pre návštevníkov pripravené tiež 2 takéto 
terminály, ako aj 24 pracovísk. 
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Orientačné informácie študentom, pedagógom a návštevníkom SZU poskytuje 
systém informačných panelov, ktorý je realizovaný prostredníctvom 19 veľkoplošných 
obrazoviek, z čoho je 17 v Banskej Bystrici 

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, systém e-TEST a t-TEST na elektronické a papierové testovanie študentov 
s automatizovaným vyhodnotením testov a systém SOVA pre vytváranie a komunikáciu 
pri tvorbe záverečných prác.  

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

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 programovým vybavením. 

V súčasnosti univerzita vlastní a prevádzkuje domény szu.sk a studentszu.sk. 
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, vedeckovýskumným 
pracovníkom, lekárom, študentom a iným zdravotníckym pracovníkom.  
 
    K 31. decembru 2016 evidovala univerzitná knižnica 7 053 používateľov a počet 
knižničných jednotiek 32 981. 
 
  

http://www.szu.sk/priloha.html/517819/8/casopisy_objednane_na_rok_2006.pdf


 70 

Knižnica poskytuje nasledovné služby: 
- výpožičné prezenčné a absenčné (počet výpožičiek za rok 2016: 17 960 

jednotiek), 
- konzultačné a poradenské služby (za rok 2016  bolo poskytnutých 98 h 

konzultácií), 
- bilbiograficko-rešeršné služby (vypracovaných rešerší za rok 2016 bolo 1 397), 
- medziknižničnú a medzinárodnú medziknižničnú službu (za rok 2016 bolo 

celkom 83 pre iné knižnice a 1 pre pracovníkov SZU), 
- evidenciu publikačnej a prednáškovej činnosti interných zamestnancov, 

doktorandov, 
- registruje záverečné práce 1. – 3. stupňa, 
- umožňuje prístup do databáz (Web of Science, 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, teda so 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, pracujúcich 

na ustanovený týždenný pracovný čas a je určený na financovanie sociálnych, 
kultúrnych a iných potrieb v zmysle stanovených zásad sociálneho fondu. 
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X. ROZVOJ VYSOKEJ ŠKOLY 

 
 
Aktivity rozvoja a výskumu Slovenská zdravotnícka univerzita realizovala vedecko-
výskumnými a vzdelávacími projektmi.  
V rámci svojich priorít a zamerania SZU realizovala v spolupráci s vedecko-
výskumnými a vzdelávacími inštitúciami projekty a programy rôzneho zamerania.  
Projekty sa implementujú za podpory Centra pre podporu projektov, ktoré sa v rámci 
svojej činnosti zameriava na podporu rozvoja a výskumu na SZU, ako aj v rámci 
svojich možností na vyhľadávanie príležitostí pre podávanie projektov. Zároveň 
poskytuje pomoc a súčinnosť riešiteľom v spolupráci pri príprave, administrácii 
a finančnom riadení projektov. Pripravuje zodpovedajúcu podpornú dokumentáciu pre 
zúčtovanie projektov a ich riadnu implementáciu vo zverenom rozsahu. Sleduje riadnu 
implementáciu projektov vrátane podávania priebežných, záverečných a následných 
správ. Komunikuje s jednotlivými poskytovateľmi finančných prostriedkov (MZ SR, MV 
SR, APVV, ASFEÚ, vrátane medzinárodných zdrojov). Poskytuje dennú podporu 
riešiteľom pri riešení aktuálnych problémov v rámci projektov, spolupracuje s 
oddelením VO v rámci projektov. V spolupráci s príslušnými oddeleniami SZU 
pripravuje podklady pre štatistické vykazovania.  
V roku 2016 SZU v Bratislave implementovala nasledovné projekty:  
  

Názov  
Číslo 

projektu 
Poskytovat

eľ 
Hlavný 
riešiteľ 

Obdobie 
realizácie  
podľa zmluvy 

Rozpočet 
projektu v 

EUR 
Zodpovedný riešiteľ         

  

1 
Projekt HIV testov. vírusových 
záťaží 

  
GileadScie
nces s.r.o. 

ČR  
SZU 2016 - 2017 11 143 

doc. RNDr. Danica 
Staneková, CSc. 

2 
GRACE - GMO Risk Assessment 
and Communication of evidence 

311957 
7.RP, 
APVV 

Joachim 
Schiemann, 
Julius Kühn-

Institut, 
Quedlinburg, 

Germany  

6/2012- 
12/2016 

1 091 108 
MVDr. Dagmar 
Zeljenková, CSc. 

3 
 
G - TWYST - GMP Two Year 
Safety Testing 

632165 
 

7.RP 

Pablo 
Steinberg,Sti
ftungTierärzt
liche 
Hochschule 
Hannover, 
Germany  

 
4/2014- 
4/2018 

 
673 880 

 
MVDr. Dagmar 
Zeljenková, CSc. 

4 

Comparative Effectiveness 
Research to Assess the Use of 
Primary Prophylactic Implantable 
Cardioverter Defiblrillators in 

Europe (EU-CERT-ICD) 

602299 
7.RP, 
APVV 

Univesritaets

medizin  

Goettingen, 

Germany 

10/2013- 
09/2017 

189 574 
prof. MUDr. 
Robert Hatala, 
PhD. 

5 

FerroQuant - Vývoj 
diagnostického nástroja pre 
kvantitatívne MRI zobrazovanie 
biogénneho železa v klinickej 
praxi 

APVV-
0431-12 

APVV FOaZOŠ 
07/2012- 
09/2016 

52 456 
doc. MUDr. Peter 
Bořuta, CSc.  

6 
PCPED – Pôsobenie chemických 
polutantov ako endokrinných 
rozrušovačov u detí 

APVV-
0571-12 

APVV SZU 
10/2013- 
09/2017 

200 000  
Doc. PhDr. Eva 
Šovčíková, CSc. 

7 
Expozíci ľudskej populácie PCB vo 
vy&braných regiónoch 
východného Slovenska PCBEXPO 

2012/41-
SZU-5 

MZ SR SZU 
07/2013- 
03/2017 

133 332 
MUDr. Ľubica 
Murínová, PhD. 

8 
Pôsobenie polyhalogénovaných 
organických polutantov ako 

2012/47-
SZU-11 

MZ SR  SZU 
07/2013- 
03/2017 

139 910 
prof. MUDr. 
Tomáš Trnovec, 
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endokrinných rozrušovaščov na 

deti 

DrSc. 

9 
Postnatálna expozícia dojčiat 
polybrómovaným difenyléterom, 
BDEINTAKE 

2012/42-
SZU-6 

MZ SR  SZU 
07/2013- 
03/2017 

109 029 
Ing. Kamil Čonka, 
PhD. 

1
0 

Dicer-Dependent Defense in 
Mammals 

647403 
Horizon 
2020 

 
Ústav 

molekulární 
genetiky AV 

ČR 

07/2015- 
07/2020 

413 000 

doc. RNDr. 
Shubhada 
Bopegamage, 
CSc. 

1
1 

Fyzikálna terapia a bolesť 
v oblasti chrbtice 

20145vs0
65 

Nadácia 
Tatra 
banky 

SZU, 
FOaZOŠ 

01/2016 – 
11/2016 

1 848 
PhDr. Elena 
Žiaková, PhD. 

1

2 

Testovanie rezistencie  na 
inhibítory integrázy u HIV-

pozitívnych pacientov 
 

GlaxoSmit
hKline 

Consumer 

Healthcar
e Slovakia 

s. r. o. 

SZU 
11/2016- 

11/2017 
9 100 

doc. RNDr. Danica 

Staneková, CSc. 

 

V nadväznosti na ukončený projekt „Stabilizačný program SZU pre všeobecných 
lekárov a pediatrov“, ktorý bol do októbra 2015 financovaný z prostriedkov Európskeho 
sociálneho fondu v rámci Operačného programu vzdelávanie, SZU v Bratislave 
pokračovala aj v roku 2016 v realizácii špecializačného štúdia v špecializačných 
študijných programoch všeobecné lekárstvo a pediatria v rámci „Rezidentského 
programu Ministerstva zdravotníctva SR“. Tento program bol financovaný 
z prostriedkov štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva zdravotníctva SR. 
Program je zameraný na podporu špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov 
na doplnenie a stabilizáciu stavov kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov v 
systéme zdravotníctva v špecializačných odboroch všeobecné lekárstvo a pediatria. 
Cieľom programu je prostredníctvom podpory ďalšieho vzdelávania zdravotníckych 
pracovníkov v akreditovanom špecializačnom študijnom programe v špecializačnom 
odbore všeobecné lekárstvo a v akreditovanom špecializačnom študijnom programe v 
špecializačnom odbore pediatria zabezpečiť dostatočný počet všeobecných lekárov a 
pediatrov v regiónoch, znížiť ich vekový priemer, zvýšiť kvalitu všeobecnej 
ambulantnej zdravotnej starostlivosti a posilniť integrovanú zdravotnú starostlivosť.  
 
Jedným z najväčších projektov riešených v rámci 7RP, v ktorom bola SZU partnerom, 
bol projekt GRACE - GMO Risk Assessment and Communication of evidence. Úlohou 
projektu bolo realizovať rozsiahly rozbor identifikácie rizika geneticky modifikovaných 
(GM) plodín na zdravie, environmentálne a socio-ekonomické vplyvy - zvažujúc nielen 
potenciálne riziko, ale aj možné výhody. Prehľad sa vykonával systematicky 
a transparentne na základe stanovených metód. Výsledky budú spracované tak, aby 
boli prístupné pre širokú verejnosť cez prístupné databázy. V projekte sa používali 
rôzne alternatívy kŕmnych štúdií u laboratórnych  zvierat ako aj alternatívne in vitro 
metódy, aby bolo možné určiť ich vhodnosť pri testovaní GM plodín rovnako ako aj 
odhad rizika na zdravie ľudskej populácie. Na základe výsledkov bude EK zvažovať, či 
90-dňová subchronická toxicita by mala byť základnou metódou pre odhad 
potenciálneho rizika používania GM plodín. Cieľom projektu bolo tiež zistiť, či rozšírené 
kombinácie testov môžu prispieť k zdokonaleniu odhadu rizika pri porovnávaní 
s analytickými a in vitro metódami používanými doteraz. Ciele projektu GRACE boli 
teda postavené tak, aby sa stanovila hodnovernosť postupov kŕmnych toxikologických 
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štúdií a porovnali sa výsledky s alternatívnymi in vitro metódami. Na základe 
spolupráce medzinárodných univerzít a vedeckých pracovísk sa v rámci projektu 
GRACE navrhli a realizovali laboratórne experimenty pre zdokonalenie postupov pre 
90-dňovú subchronickú toxicitu, prehodnotili sa relevantné in vitro metódy na 
bunkových líniách a in silico metodológia, ktorá by mohla byť alternatívou k pokusom 
na zvieratách.  
Na výsledky tohto výskumu nadväzuje ďalší projekt G-Twyst, ktorý pokračuje 
v sledovaní vplyvu a rozbore identifikácie rizika geneticky modifikovaných (GM) plodín 
na zdravie, environmentálne a socio-ekonomické vplyvy. 
V roku 2016 pokračoval projekt Dicer-Dependent Defense in Mammals, ktorý bol 
jedným prvých z dvoch projektov v rámci nového programového obdobia EK – Horizon 
2020 riešených na Slovensku. Jeho zodpovednou riešiteľkou za SZU je doc. RNDr. 
Shubhada Bopegamage, CSc.  
V projekte sa testuje antivírusová aktivita RNAi v Dicer myšacom modeli.  
Enterovírusy sú jedny z najbežnejších a najvýznamnejších patogénov ľudí. Rod 
Enterovirus, patriaci do čeľade Picornaviridae, tvorí 12 druhov, 7 z nich sú humánne 
patogény. Enterovírusy sú celosvetovo rozšírené a spôsobujú širokú škálu ochorení. 
Prenášajú sa fekálno-orálnou a respiračnou cestou. Enterovírusové infekcie sú 
sprevádzané horúčkou a sú schopné vyvolať vrodenú a adaptívnu imunitnú odpoveď. 
Enzým Dicer je endoribonukleáza Dicer alebo helikáza s RNázovou aktivitou, ktorý je 
nevyhnutný pre RNA interferenciu. A práve RNAi môže pôsobiť ako potenciálny 
prírodný antivírusový agens voči RNA vírusom. Skúma sa patogenéza enterálnych 
vírusov aby sa pochopila antivírusová aktivita v tomto modeli v zmysle redukcie 
replikácie vírusu v rôznych orgánoch infikovaných myší v závislosti od času po infekcii, 
histopatologických zmenách  a imunitnej odpovede. To by malo pomôcť podporiť novú 
stratégiu pre antivírusovú terapiu. Výsledky projektu by mali tvoriť základ pre ďalšie 
výskumné projekty, ktoré sa budú účinkom a vplyvu enzýmu Dicer zaoberať. 
 

V roku 2016 v rámci programového obdobia Horizon 2020 získala SZU ako 
spoluriešiteľská organizácia účasť na projekte HBM4EU European Human 
Biomonitoring Initiative. Riešiteľkou je MUDr. Ľubica Murínová, PhD. 
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XI. MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY VYSOKEJ ŠKOLY 
 

Členstvo SZU v akademických medzinárodných organizáciách 

 
Slovenská zdravotnícka univerzita je pri svojej pedagogickej, odbornej a vedeckej práci 
aktívna nielen na vnútroštátnej pôde, ale aj v zahraničí. Má bohaté medzinárodné 
aktivity v rámci EÚ a 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   

 

Prehľad realizovaných zahraničných pracovných ciest pracovníkov SZU v Bratislave za 
rok 2016 je uvedený v nasledujúcej tabuľke. 
 

Pracovisko Počet 
vyslaných 
osôb 

Aktívna 
účasť/vyžiadaná 
prednáška, projekt 

Účasť z iných 
dôvodov 
(obhajoby,komisie) 

Celkové 
náklady 

Rektorát 6 6 0 36,70 

LF 109 62 13 8 658,16 

FOZOŠ 31 7 10 570,18 

FVZ 70 54 0 30 825,29 

FZ BB 11 10 1 1 258,86 

SPOLU 227   41 349,19 
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ERASMUS 

Mobilita študentov 

Prehľad mobilít študentov SZU v školskom roku 2015/2016 a jeho porovnanie s 
predchádzajúcim školským rokom je uvedený v tabuľke T6. 

V rámci programu ERASMUS v kalendárnom roku 2016 boli vyslaní do 
zahraničia  celkove 35 študenti SZU v rámci pregraduálneho štúdia, z toho: 
Mobility študentov – štúdium letný semester 2015/2016 

Alexandra Bodnárová (LF) – Sapienza University of Rome, Taliansko 
Michaela Vlčková (LF) – Sapienza University of Rome, Taliansko 
Mária Laušová  (LF) – University of Pavia, Taliansko 
Mária Janeková  (FOaZOŠ) -  Klaipeda University, Litva 
Marta Brenkušová (FOaZOŠ) – Univerzita Palackého v Olomouci, ČR 
Marcel Duda  (FOaZOŠ) – Univerzita Palackého v Olomouci, ČR 
Paulína Fusková (FOaZOŠ) – Univerzita Palackého v Olomouci, ČR 
Dominika Golianová (FOaZOŠ) – Univerzita Palackého v Olomouci, ČR 
Alžbeta Kuzárová (FOaZOŠ) – Univerzita Palackého v Olomouci, ČR 
Veronika Lachová (FOaZOŠ) – Univerzita Palackého v Olomouci, ČR 
Mária Šumichrastová (FOaZOŠ) – Univerzita Palackého v Olomouci, ČR 
Dominika Maková (FVZ) – Ostravská univerzita v Ostrave, ČR 
Berenika Vargová (FVZ) – Ostravská univerzita v Ostrave, ČR 
Radka Hodorovičová (FZvBB) – Jihočeská univerzita v Č.Budějovicích, ČR 
Mária Kondelová (FZvBB) – Jihočeská univerzita v Č.Budějovicích, ČR 

Mobility študentov – štúdium zimný semester 2016/2017 
Pavla Pastuchová (LF) – Sapienza University of Rome, Taliansko 
Eva Škvarková  (LF) – Bologna University, Taliansko 
Denisa Miškejeová (FOaZOŠ) – Univerzita Palackého v Olomouci, ČR 
Zuzana Semanová (FOaZOŠ) – Univerzita Palackého v Olomouci, ČR 
Erika Smolárová (FOaZOŠ) – Univerzita Palackého v Olomouci, ČR 
Ľubica Šotkovská (FOaZOŠ) – Univerzita Palackého v Olomouci, ČR 
Dominik Gnip  (FOaZOŠ) - Západočeská univerzita v Plzni,ČR 
Natália Petrovičová (FOaZOŠ) - Západočeská univerzita v Plzni,ČR 
Petra Tornyaiová (FOaZOŠ) - Západočeská univerzita v Plzni,ČR 
Natália Svorčíková (FOaZOŠ) - Západočeská univerzita v Plzni,ČR 

Mobility študentov – stáž  letný semester 2015/2016 
Simona Markusková (LF) – Nemocnice milosrdných sester Praha, ČR 
Zuzana Kasášová (LF) - Nemocnice milosrdných sester Praha, ČR 
František Kiss  (LF) - Nemocnice milosrdných sester Praha, ČR 
Martin Demeš  (LF) - Nemocnice milosrdných sester Praha, ČR 
Zuzana Pirosová (FOaZOŠ) –Quintinha Sao Joao Spa, Portugalsko 
Kristína Pribišová (FOaZOŠ) – Quintinha Sao Joao Spa, Portugalsko 
Peter Znášik  (FOaZOŠ) –Orthopädisches Spital Speising, Rakúsko 
Lenka Šmajdová (FVZ) – Instituto Politécnico de Lisboa, Portugalsko 

Mobility študentov – stáž zimný  semester 2016/2017 
 Eszter Czibula (LF) – Korányi National Institute, Maďarsko 
 Radovan Vavrina (LF) – University of Verona, Taliansko 
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V rámci programu ERASMUS prijala SZU v kalendárnom roku 2016 na svojej 
pôde 9 študentov z partnerských univerzít na mobilitu za účelom výučby: 
Letný semester 2015/2016 

Joana Ribeiro Pinto  (LF) - Polytechnic Institute of Lisbon, Portugalsko 
Rita N Santos Patrício (LF) - Polytechnic Institute of Lisbon, 

Portugalsko 
Andrea Baranová (FZvBB) – Slezská univerzita v Opave, ČR 
Nikola Barčáková (FZvBB) – Slezská univerzita v Opave, ČR 
Lenka Ficajová (FZvBB) – Slezská univerzita v Opave, ČR 

Zimný semester 2015/2016 
 Tatjana Bazina (FOaZOŠ) – Klaipeda State University of Ap. Sci., 

Litva 
Eliška Ambrúzová (FZvBB) – Slezská univerzita v Opave, ČR 
Karolína Morongová (FZvBB) – Slezská univerzita v Opave, ČR 
Klára Ščurková (FZvBB) – Slezská univerzita v Opave, ČR 

Mobilita zamestnancov 

Prehľad mobilít akademických zamestnancov v školskom roku 2015/2016 a jeho 
porovnanie s predchádzajúcim školským rokom je uvedený v tabuľke č. 11. 

V rámci programu ERASMUS v kalendárnom roku 2016 boli vyslaní do 
zahraničia  celkove 7 akademickí pracovníci SZU, z toho: 
Mobility zamestnancov – výučba letný semester 2015/2016 

doc. Ing. Elena Piecková, PhD., MPH (LF) – University of Wroclaw, Poľsko 
PaedDr. Veronika Tirpáková, PhD. (LF) – University of La Coruña, Španielsko 
PhDr. Ľubomíra Štenclová   (LF) – Université P-V Montpellier, Francúzsko 

Mobility zamestnancov – školenia letný semester 2015/2016 
PhDr. Elena Žiaková, PhD.  (FOaZOŠ) – Klaipeda State Univ. Ap. Sci, Litva 
PhDr. Jarmila Bramušková, PhD. (FZvBB) –Zdrav. záchr. sl. MS kraje, ČR 

Mobility zamestnancov – školenia zimný semester 2016/2017 
doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD. (FOaZOŠ) – Kath. Univ. Leuven, Belgicko 
Mgr. František Genšor                     (FZvBB) – NHS S-W Amb. Service, UK 

V rámci programu ERASMUS prijala SZU v kalendárnom roku 2016 na svojej 
pôde 5 učiteľov z partnerských univerzít na mobilitu za účelom výučby a školení: 
Letný semester 2015/2016 

PhDr. Ilona Zahradnická (FOaZOŠ)–Západočeská univerzita v Plzni,ČR 
Dr. Witold Pawelczyk  (FZvBB) – Univerzita v Opole, Poľsko 
Dr. Anna Rutkowska  (FZvBB) – Univerzita v Opole, Poľsko 
Dr. Sebastian Rutkowski (FZvBB) – Univerzita v Opole, Poľsko 

Zimný semester 2016/2017 
PhDr. Ilona Zahradnická (FOaZOŠ)–Západočeská univerzita v Plzni,ČR 

V roku 2016 boli uzavreté nové dohody v rámci mobilít ERASMUS 
s nasledujúcimi vysokoškolskými inštitúciami: 

 University of Naples Federico II, Taliansko
 University of Ávila, Španielsko
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 University of Miguel Hernandéz Elchce, Španielsko
 University of Rijeka, Chorvátsko
 University of Wroclaw, Poľsko
 Opole University of Technology, Poľsko

 Západočeská univerzita v Plzni,ČR
 Slezská univerzita v Opave, ČR
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XII. SYSTÉM KVALITY

a) Manažment vysokej školy

ZABEZPEČENIE  KVALITY V LABORATÓRIÁCH  SZU 

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 podľa:  

 ISO 17025:2005,

 ISO 15189:2012
 ISO 9001:2008

 ISO 13485:2012
 Správnou laboratórnou praxou (SLP),

 Správnou výrobnou praxou (SVP),
 Správnou klinickou praxou (SKP),

 Zákonom o liekoch a zdravotníckych pomôckach

 Zákonom o metrológií.
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.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKREDITOVANÉ LABORATÓRIÁ 

 MEDICÍNSKE   

 
1) LABORATÓRIA KLINICKEJ IMUNOLÓGIE, ALERGOLÓGIE A BIOCHÉMIE 

a) Laboratórium imunológie 
b) Laboratórium experimentálnej a klinickej biochémie   

 

ML je kompetentné vykonávať klinické laboratórne vyšetrenia s použitím  
imunochemických, molekulovo - biologických, sérologických,  

biochemických, hematologických, mikrobiologických,  
chemických a fyzikálnych metód v ľudskom biologickom materiáli.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) LABORATÓRIÁ KLINICKEJ MIKROBIOLÓGIE A PRIÓNOVÝCH CHORÔB 
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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 a pomalé vírusové neuroinfekcie  
g) Laboratórium kontroly sterilizácie 

h) Servisné služby 1) Prípravovňa kultivačných médií 

                      2) Umývarne laboratórneho skla 
 

ML používajú bakteriologické, virologické, imunologické, morfologické,  
biochemické a molekulovo-biologické metódy na fagotypizáciu salmonel,  

na charakterizáciu a uchovávanie kultúr mikroorganizmov, pri kontrole  
účinnosti dezinfekcie, na dôkaz enterovírusových infekcií a protilátok proti  

ich pôvodcom, na dôkaz prítomnosti pôvodcov vírusových hepatitíd a  

protilátok proti nim, na dôkaz infekcie HIV a testovanie vírusovej záťaže u  
HIV-pozitívnych pacientov, na dôkaz prítomnosti a vizualizáciu pôvodcu  

prionových chorôb a na dôkaz prítomnosti CJch špecifickej mutácie. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

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). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARMACEUTICKÉ SKÚŠANIE A SPRÁVNA VÝROBNÁ PRAX  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

                                                                                                                 

                                                                     

 

 

 

 
 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CERTIFIKÁCIA 
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UNIVERZITNÉ CENTRUM ELEKTRÓNOVÝCH AKCELERÁTOROV spĺňa požiadavky medzinárodnej 
normy EN ISO 13485:2012 pre strerilizáciu zdravotníckych pomôcok a medzinárodnej normy ISO 

9001:2008 pre sterilizáciu – zväzkom urýchlených elektrónov. 

 

UCEA 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 %. 
 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Využitie: 

Sterilizácia zdravotníckych pomôcok 
Sterilizácia kože pre transplantáciu pri liečbe popálenín   

Sterilizácia medu používaného pri liečbe kožných ochorení 

Dekontaminácia korenín a potravín 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

PREHĽAD SYSTÉMOV KVALITY 

 

Výrobca urýchľovača NIIEFA Petrohrad 

Stredná energia elektrónov (3,6 - 6,2) MeV 

Priemerný prúd zväzku (3 - 200) µA 

Maximálny výkon zväzku 1 kW 

Priemer zväzku 11 mm 

Šírka skenovania zväzkom (40 - 50) cm 

Trvanie impulzu prúdu zväzku (3,5 ± 0,5 ) µs 

Frekvencia skenovania zväzku (0,25 - 5) Hz 

Frekvencia impulzov vo zväzku (5 - 240) Hz 

Stabilita prúdu zväzku ±2% / 8 h 

Stabilita prúdu zväzku a energie elektrónov ±5% / 8h 
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Systém kvality/Pracovisko Reg.č. Platnosť osvedčenia 
Stav 

k 01/2017 

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) 

Laboratórium imunotoxikológie SK/020V/2015 21.05.2015 - 21.05.2018 platné 

FARMACEUTICKÉ SKÚŠANIE 

Laboratórium imunotoxikológie Š-07/09 od 28.04.2009 platné 

CERTIFIKÁCIA (ISO 9001:2008, ISO 13485:2012) 

Univerzitné centrum elektrónových akcelerátorov 
M-0339/14 

Q-0714/14 
4.04.2014 - 3.04.2017 platné 

AKREDITÁCIA (ISO 17025:2005, ISO 15189:2012) 

Skúšobné 

laboratórium  

Národné referenčné centrum pre dioxíny a príbuzné 

zlúčeniny 
S 111 16.02.2015 - 16.02.2020 platné 

Medicínske  

laboratóriá 

klinickej 
mikrobiológie 

a prionových 

chorôb 

Národné referenčné centrum pre fagotypizáciu salmonel 

M-006 30.06.2016 - 30.06.2021 platné 

Národné referenčné centrum zbierka kultúr patogénnych 
mikroorganizmov 

Národné referenčné centrum pre vírusové hepatitídy 

Národné referenčné centrum pre identifikáciu enterálnych 

vírusov 

Národné referenčné centrum pre diagnostiku a epidémiu 

vírusu HIV/AIDS 

Národné referenčné centrum pre prionové choroby  a pomalé 

vírusové neuroinfekcie 

Laboratórium kontroly sterilizácie 

Servisné služby 
Prípravovňa kultivačných médií 

Umyvárne laboratórneho skla 

Medicínske  

laboratóriá 
klinickej 

imunológie, 
alergológie a 

biochémie  

Laboratórium imunológie 

S-371 16.11.2014 - 16.11.2019 platné 

Laboratórium 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 2 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. 

b) Vzdelávanie 
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Vedenie univerzity sa pravidelne zaoberá vývojom počtu študentov na našej 
univerzite. Univerzita začínala s vysokoškolským štúdiom v roku 2003/2004. 

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. Vedenie univerzity by malo 
do budúcnosti uvažovať nad akreditovaním nových študijných programov, ktoré by 
boli atraktívne a o ktoré by bol záujem na pracovnom trhu. 
 
 Osobitnú pozornosť vedenie SZU v Bratislave venovalo kvalite vzdelávacieho 
procesu. Kvalita výučby je do značnej miery závislá od kvality výskumnej a vedeckej 
práce. Preto si naša univerzita kladie za cieľ, aby všetky študijné programy hlavne 
magisterské, doktorské a doktorandské, boli v maximálnej miere spojené s vedecko-
výskomnou prácou. Všetky tieto ciele univerzity sú zakotvené v dlhodobých zámeroch 
univerzity.   
 
c) Tvorivá činnosť 
 
Etické komisie  
 
Na SZU v Bratislave vykonávajú aktívnu činnosť naďalej dve etické komisie, ktoré majú 
za úlohu zabezpečiť dohľad na dodržiavaním všetkých etických zásad týkajúcich sa 
vedecko-výskumnej činnosti. Etické komisie SZU 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. 
 
VZDELÁVANIE - ZVYŠOVANIE KVALITY VÝSKUMNEJ ČINNOSTI 
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 roku 2016 aktivity, zamerané 
na skvalitnenie vedeckovýskumnej práce na SZU v Bratislave: 
 
- Vzdelávací kurz zameraný na Skvalitnenie vedecko-výskumnej práce 
doktorandov. Odprednášané, oddiskutované a prakticky natrénované boli 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  
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- 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. 
  
Národné referenčné centrá 
 

                                 Správa o činností NRC SZU za rok 2016 
 
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. 
 
NRC pre HIV/AIDS  
 
Pracovníci NRC poskytovali v priebehu roka 2016 pred- a potestové poradenstvo 

záujemcom o testovanie infekcie HIV v ambulancii HIV/AIDS, prostredníctvom 

telefonickej aj elektronickej Linky dôvery HIV/AIDS /zodpovedanie cca 500 

telefonických otázok  a 168 mailov/. NRC ponúkalo i informácie o prevencii HIV/AIDS 

prostredníctvom web. stránok: www.hivniejeaids.sk 

http://new.szu.sk/index.php?id=104&menu=82&kgid=148&idpart=4&iddp=2 

Od 1.1.-31.12.2016 NRC pre prevenciu HIV/AIDS v spolupráci s poliklinikou SZU 
vykonalo 457 skríningových vyšetrení anti-HIV protilátok metódou ELISA Ab/Ab 
z preventívnych dôvodov.  
NRC sa zapojilo do iniciativy „HIV/hepatitis testing week“ vyhlásenej organizáciou „HIV 
in Europe“, cieľom ktorej bolo propagovať testovanie ako nástroj primárnej prevencie 
infekcie HIV v dňoch 23.-27.11.2016. http://www.hivtestingweek.eu/about-hiv-testing-
week. Počas akcie NRC poskytlo 27 záujemcom bezplatné a anonymné testovanie anti-
HIV Ab, ponúklo edukačné materiály o infekcii HIV, červené stužky a kondómy. NRC 

http://www.hivniejeaids.sk/
http://new.szu.sk/index.php?id=104&menu=82&kgid=148&idpart=4&iddp=2
http://www.hivtestingweek.eu/about-hiv-testing-week/
http://www.hivtestingweek.eu/about-hiv-testing-week/
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tiež odštartovalo na novej web. stránke www.hivniejeaids.sk kampaň k Svetovému dňu 
boja proti HIV/AIDS, do účasti na ktorej pozvala ZŠ v SR. Študenti si mali možnosť 
preveriť svoje vedomosti o infekcii HIV vyplnením on-line dotazníka.   
V r. 2016 NRC uskutočnilo centrálne pre potreby terénnych laboratórii, NTS, HTO 
a pacientov ambulancie 768  konfirmačných vyšetrení HIV-reaktívnych vzoriek 
pomocou metód  ELISA Ag/Ab, 672 vzoriek pomocou metódy Western Blot a 88 
pomocou metódy PCR a testovanie HIV subtypov u 44 novo diagnostikovaných 
pacientov.  
V NRC bolo v r. 2016 vykonaných 74 konfirmácii HIV-reaktívných vzoriek tehotných 
žien z celého Slovenska. V r. 2016 bolo v NRC v sledovaní 5 novorodencov narodených 
HIV-infikovaným tehotným ženám, z toho 3 deti sa narodili v r. 2016. 
NRC spolupracovalo pri monitorovaní liečby HIV-infikovaných osôb s infekčnými 
klinikami ako aj i. zdravotníckymi zariadeniami. V závislosti od výsledkov 
konfirmačného vyšetrenia odporúčalo pacientov ďalej sledovať, dispenzarizovať na 
infekčnej klinike, darcov dlhodobo sledovať alebo natrvalo vyradiť z darcovstva. 
V spolupráci s infekčnými klinikami poskytovalo NRC odporúčania infektológom pre 
nasadenie či zmenu liečby v procese monitorovania infekcie. V rámci testovania 
laboratórnych prognostických markerov u HIV-pozitívnych pacientov NRC v spolupráci 
s poliklinikou SZU vykonalo u HIV-infikovaných pacientov 999 vyšetrení vírusovej 
záťaže, 129 vyšetrení rezistencie HIV na antiretrovírusové liečivá a 32  vyšetrení 
tropizmu HIV.    
NRC HIV/AIDS na SZU / UPKM mesačne spracovalo hlásenia o vyšetrovaní anti-HIV 
protilátok zasielané do NRC zo ÚVZ, HTO a OKM z celého Slovenska a následne ich 
zasielalo ich do ÚVZ hl. mesta SR, Bratislavy. V spolupráci s ÚVZ hl. mesta SR, 
Bratislavy analyzovalo NRC šírenie infekcie HIV v SR podľa pohlavia, spôsobov 
prenosu, kraja, veku, štádia ochorenia, krajiny pôvodu a tiež subtypov HIV 
a rezistencie na ART. 
Vedúca NRC pre prevenciu HIV/AIDS,  Doc. Staneková, sa stala členkou pracovnej 

skupiny pri MZSR pre implementáciu validačného procesu prenosu infekcie HIV a T. 

pallidum z matky na dieťa /MTCHT/ v SR na základe odporúčaní WHO.  

V r. 2011-2016 sa NRC zúčastnilo na riešení EU projektu  QHP „Improving Quality in 

HIV Prevention“, http://www.qualityaction.eu. Výstupy projektu sú uverejnené aj na 

web. stránke www.hivniejeaids.sk 

Pracovníci NRC  sa zúčastnili na výučbe atestantov v rámci  špecializačného 
postgraduálneho štúdia v študijnom odbore „Laboratórne a diagnostické metódy v 
klinickej mikrobiológii“ /kde Doc. Staneková odborným garantom/ a v študijnom 
odbore „Klinická mikrobiológia“ na LF SZU. Súčasťou štúdia sú tiež otázky týkajúce sa 
zamedzenia prenosu HIV/AIDS v zdravotníckych zariadeniach a na obmedzenia 
stigmatizácie a diskriminácie ľudí žijúcich s HIV. 
NRC pre HIV/AIDS poskytovalo priebežne počas celého roka konzultácie a metodické 
vedenie pre pracovníkov UVZ, OKM, NTS, HTO a i. špecializovaných zdrav. zariadení 
o prevencii a diagnostike infekcie HIV, vrátane konzultácii o kvalite diagnostickým 
testov používaných v SR. 
NRC inovovalo pôvodnú webovú stránku www.hiv-aids.tym.sk na novú stránku 
www.hivniejeaids.sk. V spolupráci s fi. Jahnsen na nej pribudli videá, ktoré 
jednoduchou formou približuju problematiku HIV/AIDS mládeži. Na web. stránke sú 
dostupné základné informácie o infekcii HIV tak pre študentov ako aj pre učiteľov.  Sú 

http://www.hivniejeaids.sk/
http://www.qualityaction.eu/
http://www.hivniejeaids.sk/
http://www.hiv-aids.tym.sk/
http://www.hivniejeaids.sk/
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na nej uverejnené. tiež pracovné programy v S.j.  /QIP, PQD, Succeed, PIQA a Schiff / 
EU projektu QHP , do riešenia kterého sa NRC zapojilo v r. 2011-2016. Nová webová 
stránka je dostupná širokej verejnosti aj prostredníctvom smartfonov.  
NRC pre HIV/AIDS bolo aj v roku 2016 odborným garantom kampane „Červené 
stužky“ organizovanej gymnáziom sv. Františka v Žiline, do ktorej sa zapoja študenti 
ZŠ a SŠ z celého Slovenska www.cervenestuzky.sk. 
 
NRC pre vírusové hepatitídy 
 
Národné referenčné centrum pre vírusové hepatitídy (NRC VH) v roku 2016 overovalo, 
konfirmovalo alebo riešilo sporné výsledky konfirmačného vyšetrenia anti–HCV v 65 
prípadoch. Dôkaz nukleovej kyseliny vírusu hepatitídy C (HCV RNA) bol v laboratóriu 
NRC VH testovaný 34 krát. Stanovenie vírusovej nálože vírusu hepatitídy C bolo 
overované v 17 prípadoch. Potvrdenie prítomnosti vírusu hepatitídy B a určenie 
vírusovej nálože bolo stanovené v 30 vzorkách sér pacientov. 
Analýzy vzoriek tvorili najmä konfirmačné testy, ktoré boli vykonané ako overovacie 
testy. Za nimi nasledovali molekulovo-biologicke testy sledujúce správne nastavenú 
liečbu pacientov, prípadne overovanie efektivity liečby ako aj trvalú virologickú 
odpoveď na aplikovanú liečbu. 
 
Výsledky z analýz vzoriek v laboratóriách NRC VH sú zakomponované v pedagogickej 
činnosti pre špecializačné štúdium (ŠM, kurzy) klinickej mikrobiológie a špecializačné 
štúdium laboratórnych a diagnostických metód v klinickej mikrobiológii. 
Zamestnanci Národného referenčného centra pre vírusové hepatitídy sa aktívne 
zúčastnili na 1 domácej a 2 zahraničných konferenciách.  Z domácich konferencií sa 
pravidelne zúčastňujeme „Vedecko-odbornej konferencie národných referenčných 
centier pre surveillance infekčných chorôb v SR“, ktorá sa uskutočňuje na pôde MZ SR. 
Táto konferencia sa uskutočňuje so železnou pravidelnosťou v treťom mesiaci roka 
a prezentovaná bola prednáška s názvom „Prevalencia a-HCV konfirmačne pozitívnych 
vzoriek z NTS v NRC pre VH v rokoch 2012-216“. Ďalej sa zamestnanci aktívne 
zúčastnili „27. Pečenkových epidemiologických dní v Olomouci“ a XXV. konferencie 
mladých mikrobiológov TOMÁŠKOVY DNY 2016. Na konferencii v Olomouci bola 
prezentovaná prednáška s aktuálnymi informáciami s názvom „Prevalencia a-HCV 
konfirmačne pozitívnych vzoriek z NTS v NRC pre VH v rokoch 2012-216“ a konferencii 
mladých mikrobiológov, bol prezentovaný poster „Detekcia a kvantifikácia hepatitídy 
C“. 
 
NRC pre identifikáciu enterálnych vírusov  
 

 kontrolovali sa štandardné laboratórne kmene enterovírusov (NPEV)  

 vyšetrili sa pacientske séra   

 dôkaz prítomnosť enterovírusovej RNA molekulárnymi metódami v likvori 

/srdci/krvi.  

 séro-epidemiologická štúdia vzťahu coxsackievírusovej infekcie a indukcie 

diabetu 

 konzultácie z oblasti indikácie a interpretácie virologickej diagnostiky  

 zahájila sa príprava na rozšírenie náplne o aktuálnejšiu nadstavbovú diagnostiku 

http://www.cervenestuzky.sk/
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 príprava a rozšírenie náplne o spoluprácu s Úradom verejného zdravotníctva na 

testovaní vôd pomocou nadstavbových metodík. 

 príprava na štúdiu o výskyte enterovírusových infekcií v priebehu gravidity na 

Slovensku. 

 optimalizácia a aplikácia dôkazu enterovírusovej RNA v slinách a suchých 

výterových tampónoch od pacientov metódou PCR  

 Publikácie: 1x článok, postery 5x 

 
Tabuľka 1: Aktivity v rámci NRC IEV 
 

 Názov aktivity Počet  Typ testu  Rok 

1. Kontrola štandardných 
laboratórnych kmeňov 

11 kmeňov LBM pools, Statens Serum 
institut, Kodaň, Dánsko; 
RIVM, Bilthoven, Holandsko 

2016 

2. Vyšetrenie pacientskych 
sér  

92 párových 
vzoriek 

VNT na bunkových kultúrach. 2016 

3. Konzultácie  30 telefón a e-mail 2016 

 
Tabuľka 2: Aktuálna nadstavbová diagnostika 
 

 Názov aktivity Počet  Typ testu  Rok 

1.  Biopsia myokardu a krv z 
Národného ústavu 
srdcových a cievnych 
chorôb (NUSCh). 

5 PCR 2016 

2. Vyšetrenie pacientskych 
vzoriek krv/likvor 
v akútnych prípadoch 
podozrenia na 
enterovírusovú infekciu 
z Kliniky infektológie 
a geografickej medicíny 

81 PCR 2016 

3. Séro-epidemiologická štúdia 
vzťahu coxsackievírusovej 
infekcie a indukcie diabetu 
pre Detskú fakultnú 
nemocnicu s poliklinikou 
v Bratislave – DFNsP 

18 párových vzoriek 
od 
novodiagnostikovanýc
h diabetikov  

VNT na bunkových 
kultúrach. 
 

2016 

4.  V rámci štandardizácie 
dôkazu enterovírusovej RNA 
v slinách a výterových 
tampónov metódou PCR 

44 párových vzoriek 
(Sliny a výter z hrdla)  
od dobrovoľníkov  

PCR Aplikácia 
štandardizovaných 
metód detekcie 
enterovírusov 
v slinách 
a výterových 
tampónoch metódou 
PCR 

2016 
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Tabuľka 3: Náplne v rámci spolupráce s Úradom verejného zdravotníctva, 
Bratislava (ÚVZ BA) a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Banská 
Bystrica (RUVZ BB) a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Košice 
(RUVZ KE). 
 

 Názov aktivity Počet  Typ testu  Rok 

1. Analýza podzemných a 
povrchových vôd a vôd z 
plavární z hľadiska 
zisťovania prítomnosti 
enterovírusov. 

40 Štandardizácia 
a optimalizácia nových Real 
time PCR metód detekcie 
enterovírusov v povrchovej 
vode metódou PCR 

2016 

2. Detekcia mutácii v rôznych 
environmentálnych vzorkách 

3 Štandardizácia sekvenácie 
genómu enterovírusov 

2016 

3. Analýza podzemných a 
povrchových vôd a vôd z 
plavární z hľadiska 
zisťovania prítomnosti 
enterovírusov. 

40 Aplikácia štandardizovaných 
metód detekcie 
enterovírusov v povrchovej 
vode metódou PCR 

2016 

 
NRC Zbierka kultúr patogénnych mikroorganizmov  
 
V roku 2016 bol celkový počet udržiavaných zbierkových kmeňov baktérií 225. Ide 
o skupinu významných klinických izolátov rozličných sérotypov a fágotypov Salmonella 
sp., a skupinu rozličných multirezistentných patogénov, izolovaných od pacientov 
s rozličnými závažnými infekciami. V roku 2016 boli do zbierky zaradené viaceré 
patogény od pacientov so závažnými infekciami. Kmene boli izolované v OKM 
Bratislava, Nové Mesto nad Váhom, Poprad, Čadca, Žilina, NRC pre Vibrionaceae v 
Komárne.  
Druhú časť zbierky tvorili baktérie získané zo zahraničia, deponované i v Českej zbierke 
mikroorganizmov (Brno), ktoré slúžia prednostne pre pedagogické účely a ako 
kontrolné kmene pre súpravy na identifikáciu bakteriálnych patogénov. 
Zbierkové kmene mikroorganizmov sú uchovávané zmrazené pri teplote -80 °C 
a v kvapalnom dusíku pri teplote -196 °C. Zbierka spĺňa kritériá pre uchovávanie 
mikroorganizmov kladené na medzinárodne uznané zbierky s prideleným akronymom. 
V NRC sme pokračovali v používaní rôznych metód subtypizácie mikroorganizmov – 
REP-PCR a RFLP. Pracovníci NRC poskytli konzultácie zdravotníckym pracovníkom, 
najmä z OKM. Pre pedagogické, výskumné účely a pre účely kontroly procesov bolo zo 
zbierky poskytnutých 52 kmeňov mikroorganizmov do pracovísk v SR. 
V rámci pedagogickej činnosti sa pracovníci NRC zúčastňujú na výučbe 
v špecializačnom štúdiu (kurzy a školiace miesta) v špecializačných programoch: 
Klinická mikrobiológia a Laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii. 
Pracovníci NRC sa aj v roku 2016 aktívne zúčastnili Odbornej konferencie národných 
referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR. 
NRC ZPM je aktívne zapojené v medzinárodnej iniciatíve MIRRI, s cieľom vybudovať 
slovenskú infraštruktúru mikrobiálnych zdrojov. V tejto oblasti úzko spolupracuje so 
Zbierkou kultúr kvasiniek (CHÚ SAV). 
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NRC pre fagotypizáciu salmonel 
 
V r. 2016 sa vykonala nadstavbová diagnostika (identifikácia fágotypu) u 201 kmeňov 
salmonel, izolovaných z klinického materiálu (191), potravín (6), resp. z iného 
materiálu (4), zo sporadických prípadov salmonelózy, ako aj z epidemických výskytov 
ochorenia. 

 84 kmeňov S. enterica sérovar Typhimurium, 

   2 kmene S. enterica subsp. enterica 4,[5],12:i:- (monofázický variant sérovaru 

Typhimurium) 

 115 kmeňov S. enterica sérovar Enteritidis 

Z celkového počtu kmeňov sa vykonalo hodnotenie citlivosti na vybraných 11 antibiotík 
u: 

 86 kmeňov sérovaru Typhimurium a jeho monofázického variantu 

Molekulárna analýza (plazmidový profil, PFGE) sa vykonala u: 

 86 kmeňov sérovaru Typhimurium a jeho monofázického variantu 

Vedúca NRC poskytla telefonické konzultácie ohľadom identifikovaných fágotypov 
pracovníkom klinickej mikrobiológie a epidemiológie Regionálnych úradov verejného 
zdravotníctva v súvislosti s epidemickým výskytom salmonelózy. 
Pracovníci NRC sa aktívne zúčastnili na „Vedecko-odbornej konferencie národných 
referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR“ . 
 
NRC pre dioxíny a príbuzné zlúčeniny  
 
▪ Účasť (povinná) na medzinárodných testoch spôsobilosti organizovaných EU-RL: 

23.02. -17.04.2016: 2 vzorky na stanovenie PCDD, PCDF a PCB (halibut, rybí olej) 
23.08.-23.10.2016: 2 vzorky na stanovenie PCDD, PCDF a PCB (trávna múčka, 
sušená bazalka) 
Registrácia na skúšku spôsobilosti so začiatkom 07.02.2017. 

▪ EU-RL informovalo o konaní (zatiaľ) neoficiálneho testu v r. 2017 na analýzu 
vysokotoxických chlórovaných parafínov s krátkym reťazcom (SCCP z angl. Short-
chained chlorinated paraffins), ktoré sú navrhnuté na zaradenie do Štokholmského 
dohovoru o POPs. NRL v rámci EÚ budú mať v budúcnosti povinnú účasť na skúške 
spôsobilosti na analýzu chlórovaných parafínov s krátkym reťazcom.  

▪ Účasť na medzinárodnej skúške spôsobilosti na analýzu PCB a pesticídov v krvnom 
sére G-EQUAS 57. kolo, organizovanej Univerzitou Fridricha Alexandra v Erlangene, 
Norimberg, Nemecko:  
19.2.2016-09.05.2016: 2 vzorky krvného séra na stanovenie PCB a OCP 

▪ Odporúčanie účasti úradným laboratóriám (ÚL) na testoch spôsobilosti 
organizovaných EU-RL (ÚVZ SR Bratislava a RÚVZ Banská Bystrica):  
ÚL účasť na teste odmietli z dôvodu financií a nevyhovujúceho prístrojového 
vybavenia laboratórií (pre NRL je účasť povinná a bez poplatku, účasť ÚL na 
analýzu dioxínom nepodobných PCB (NDL-PCB) sa odporúča a je spoplatnená 
sumou 250,-€) 

▪ Účasť na zasadaniach Komisie pre bezpečnosť potravín a výživu, MPaRV SR. 
▪ Podľa acquis communautaire sa má sledovať obsah dioxínov vo výrobkoch detskej 

výživy. ÚVZ SR nepredkladá vzorky na analýzu Národnému referenčnému 
laboratóriu a tým pádom SR nepredkladá adekvátne výsledky o obsahu dioxínov, 
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furánov a PCB Európskej Komisii.  
▪ Podľa Odporúčania Komisie č. 2006/794/ES o monitorovaní bežných hodnôt 

dioxínov, PCB podobných dioxínom a PCB, ktoré nie sú podobné dioxínom, 
v potravinách, sa monitoring EÚ vykonával nepretržite od r. 2007 do r. 2013. V r. 
2014, 2015 a 2016 ŠVPS SR monitoring zrušila z dôvodu nedostatku financií. EÚ na 
základe Odporúčania Komisie č. 2013/711/EÚ o znížení prítomnosti dioxínov, 
furánov a polychlórovaných bifenylov (PCB) v krmivách a potravinách odporúča SR 
rozšíriť monitoring o ďalšie komodity (vajcia z chovu vo voľnom výbehu, biovajcia, 
jahňaciu a ovčiu pečeň a pod.). Podľa Odporúčania Komisie č. 2014/118/EU majú 
členské krajiny EÚ vykonať monitoring prítomnosti brómovaných zhášačov horenia 
(BFR z angl. „Brominated Flame Retardants“, napr. PBDE) v potravinách potrebný 
na odhad expozície obyvateľstva. Slovensko momentálne už štvrtý rok nepredkladá 
výsledky Európskej Komisii.  

▪ 1.4.-20.9.2016 Príprava na dohľad SNAS nad plnením akreditačných kritérií, revízia 
štandardných pracovných postupov; príprava nových riadených dokumentov;  
školenie nového pracovníka Mgr. Františka Gaga, PhD. na činnosť NRC; školenie 
Ing. Zuzany Stachovej Sejákovej, PhD. na činnosť manažéra kvality SL (externé 
školenie, interné školenie JZK SZU Mgr. Evou Nemcovou a iné. 

▪ 21.-23.9.2016 Úspešné absolvovanie dohľadu SNAS nad plnením akreditačných 
kritérií v súlade s ISO/IEC 17025:2005, vedúci posudzovateľ: Ing. Daniela 
Borošová, PhD., expert: Ing. Jaroslav Galba – kontrola výkonu skúšky priamo na 
mieste.  

▪ Výmena informácií v rámci európskej siete EURL/NRL a v rámci spolupráce s ŠVPÚ 
Košice, ÚVZ SR Bratislava a RÚVZ Banská Bystrica v súlade s Príručkou pre 
spoluprácu národných referenčných laboratórií a úradných laboratórií pre kontrolu 
potravín a krmív v SR. Zástupca ŠVPÚ Košice sa v r. 2016 zúčastnil workshopov 
organizovaných EU-RL (účasť hradená EK) o čom podal písomnú správu. 

▪ 08.12.2016 Spolupráca s Policajným Zborom SR, poskytnutie odborných informácií 
o stanovení PCDD/F a PCB v ľudskej krvi v súvislosti s vyšetrovaním trestného činu.  

▪ Údržba a opravy analytických prístrojov a zariadení.  
▪ Administratívne činnosti súvisiace s obstarávaním tovarov a služieb.  

 
NRC pre prionové choroby a pomalé vírusové neuroinfekcie  
 

Do NRC PCH a PVI bolo celkovo doručených 790 vzoriek biologického materiálu, 
z  toho 259 vzoriek krvi, 252 vzoriek likvoru, 34 vzoriek nervového tkaniva z mozgu, 
180 vzoriek séra a 65 vzoriek plazmy. Vzorky krvi pochádzali od 250  pacientov so 
suspektnou diagnózou CJch a 9 vzoriek od príbuzných pacientov s genetickou formou 
ochorenia.  

Definitívna diagnóza CJch sa potvrdila u 23 pacientov, z toho 17 prípadov bolo 
genetických a v 6 prípadoch išlo o sporadickú formu. U 11 pacientov sa diagnóza CJch 
vylúčila. Distribúcia polymorfizmu na kodóne 129 v potvrdených prípadoch CJch bola 
nasledovná: homozygozita M/M 83%, V/V 4% a heterozygozita M/V 13%. Z 252 
vzoriek likvoru vyšetrených na prítomnosť proteínu 14-3-3 bolo 18 vzoriek pozitívnych, 
230 negatívnych a 4 vzorky nespracovateľné. Proteín 14-3-3 bol prítomný v 4 
genetických prípadoch s potvrdenou CJch diagnózou a v 13 prípadoch nebol proteín 
prítomný. U sporadickej formy CJch bol proteín 14-3-3 prítomný v 4 prípadoch a 
 neprítomný v 2 prípadoch. Z vyšetrených 259 vzoriek krvi bola potvrdená mutácia 
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E200K v 23 suspektných vzorkách a u 3 vyšetrených príbuzných.   
NRC prezentovalo svoje výsledky aktívnou účasťou formou prednášok 

a posterov na odbornej konferencie NRC, ktorá sa konala 15.marca 2016 na MZ SR 
v Bratislave. 
V roku 2016 NRC vypracovalo smernicu pre diagnostiku sporadickej formy CJch podľa 
nový európskych kritérií, platných od 1.1.2017. Smernica bola elektronicky rozoslaná 
všetkým klinickým pracoviskám. 
 

AUTORIZOVANÉ METROLOGICKÉ PRACOVISKO PRE RADÓNOVÉ VELIČINY 
  

 V 7-ich spádových oblastiach (Trenčín, Dolný Kubín, Košice, Galanta, Topoľčany, 

Levice, Lučenec) bol ukončený nový a opakovaný skríning koncentrácie radónu. Pre 

80 obytných objektov (163 pobytových priestorov)  bola stanovená priemerná OAR. 

V prípade prekročenia legislatívne stanovenej smernej hodnoty OAR pre nápravné 

opatrenia boli odporúčané nápravné opatrenia.  

 Výsledky skríningu OAR v monitorovaných spádových oblastiach boli prezentované 

na medzinárodnom vedeckom sympóziu „Priemyselná toxikológia 2016“ vo Svite. 

 Na medzinárodnej konferencii „XXXVIII Dny radiační ochrany“ bol prezentovaný 

príspevok „ Radiačná záťaž obyvateľstva SR z expozície radónu podľa nových 

odporúčaní EU“.   

 Riešenie úloh národného projektu zameraného na vypracovanie akčného 

radónového programu na národnej úrovni: „Screening of the indoor radon 

concentrations in Slovakia - projekt Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu 

(IAEA) 

 Pokračovanie v úlohách projektu „Harmonization of determinig the radiation dose 

of the population originating from radon in V4 countrie“ (požiadavka Medzinárodnej 

Komisie pre Rádiologickú ochranu - (ICRP)  

 Spracovávanie nových odporúčaní WHO, BSS a ICRP pre hodnotenie radiačnej 

záťaže v dôsledku ožiarenia radónu, pre ich aplikáciu v slovenskej legislatíve 

a praxi.  
 
NRC Slovenské ústredie radiačnej monitorovacej siete SR (SÚRMS SR) 
 

 gamaspektrometrické analýzy na obsah rádionuklidov vo vybraných vzorkách, 

 pokračovalo sa vo vývoji metodiky in-vivo merania 241Am v lebečnej kosti, 

 na základe kontinuálnych hlásení stálych zložiek RMS SR z rezortov MŽP SR, MH 

SR, MO SR a MV SR boli analyzované všetky výsledky monitorovania na území SR  

a spracovaná „Správa o radiačnej situácii na území SR za rok 2015“. (Bezpečnosť 

jadrovej energie 24(62) No.11/12, 2016, ISSN 1210-7085), 

 spracovávanie legislatívnych zmien požadovaných Direktívou 2013/59/Euratom 

a Vestníkom EU L13,  

 na výzvu Ústavu pamäti národa, bola pre medzinárodnú multidisciplinárnu vedeckú 

konferenciu v Bratislave „Černobyľ 1986 minulosť, dôsledky, východiská“ 

vypracovaná a prezentovaná správa „Monitorovanie radiačnej situácie v ČSSR po 

havárii v Černobyle a prijaté opatrenia na ochranu obyvateľstva“ (ISBN 978-80-

89335-77-0) 
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XIII. KONTAKTNÉ ÚDAJE 
 

 

 

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 

Limbová 12 

833 03  Bratislava 37 

Telefón: 02 59 370 111, 274 

www.szu.sk 

IČO: 00 165 361 
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XIV. SUMÁR 
 

PEDAGOGICKÝ PROCES 

 

Výchovno-vzdelávacia činnosť na SZU v Bratislave v roku 2016 sa riadila 
zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj vnútornými predpismi univerzity.  

Štúdium na SZU sa v roku 2016 realizovalo prezenčnou metódou, dennou 
a externou formou štúdia. 
 Všetky aktivity univerzity boli orientované tak, aby sa docielila zvyšujúca kvalita 
a efektívnosť výchovno-vzdelávacieho procesu. Výchovno-vzdelávací proces sa 
realizoval s prepojením poznatkov vedeckého výskumu na zdravotnícku prax.  
V roku 2016, k 31. 10. 2016, bolo na univerzite zapísaných 2075 študentov, čo je 
o 208 študentov menej ako v minulom akademickom roku. V externej forme štúdia 
bolo zapísaných 828 študentov, čo je o 147 študentov ,menej ako v minulom 
akademickom roku. 210 študentov malo inú štátnu príslušnosť, čo predstavuje 
25,36 %. Od septembra 2013 dochádza k obratu počtu denných a externých 
študentov v prospech denných študentov. Tento trend pokračuje aj naďalej. 

Pri prehľade počtu študentov za ostatných 6 akademických rokov je potrebné 
usúdiť, že najvyšší počet študentov bol v akademickom roku 2008/2009. Nasledovalo 
postupné klesanie počtu študentov v externej forme štúdia, ktoré bolo spôsobené 
nižším záujmom o dovtedy najpočetnejšie zastúpený študijný program – 
ošetrovateľstvo v prvom stupni štúdia. Záujem však klesá na FOaZOŠ a na FZ aj 
na druhom stupni štúdia v programe ošetrovateľstvo, čo dávame do súvisu 
s naplnením pracovného trhu. 

Klesá záujem aj o študijný program fyzioterapia na FZ v prvom stupni 
vysokoškolského vzdelávania v externej forme štúdia, ako aj o študijný program 
laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve. Tento študijný program Fakulta 
zdravotníctva opätovne pre nízky počet záujemcov neotvorila. Veľký záujem naďalej 
pretrváva o študijný program fyzioterapia v druhom stupni štúdia. 

Opačný trend možno vidieť v dennej forme štúdia s narastajúcim počtom 
študentov.  

Údaje o nízkych počtoch študentov vedenie SZU vedie k tomu, aby v ďalšom 
období racionálne posúdilo, v akom počte študentov je výhodné v septembri začať 
s výučbou nízko početného študijného programu, ako sú: fyziologická a klinická výživa 
– externá forma štúdia prvý stupeň štúdia, verejné zdravotníctvo – externá forma 
štúdia v prvom i druhom stupni štúdia, laboratórne a vyšetrovacie metódy 
v zdravotníctve – externá forma štúdia, prvý stupeň štúdia. Zároveň je potrebné sa 
zaujať stanovisko ku možnosti výučby tých istých študijných študijných programov 
s nižším počtom študentov na jednej z fakúlt univerzity. 

Silnou stránkou univerzity zostáva ďalšie vzdelávanie zdravotníckych 
pracovníkov formou špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy a kontinuálneho 
vzdelávania v medicínskych a príbuzných odboroch.  

V roku 2016 naďalej prebiehala akreditácia špecializačných a certifikačných 
študijných programov na jednotlivých fakultách, ako aj príprava komplexnej 
akreditácie univerzity. Univerzita i v roku 2016 pokračovala vo vzdelávaní v odboroch 
s nízkym počtom uchádzačov. 
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Počet odvzdelávaných účastníkov, ako aj počet vzdelávacích aktivít od roku 
2010 má kontinuálne stúpajúcu tendenciu. Pri prorovnávaní dvoch ostatných rokov 
v certifikovanej pracovnej činnosti sa zaznamenal zvýšený počet vzdelávacích aktivít, 
ako aj zvýšený počet odvzdelávaných účastníkov. Počet účastníkov v sústavnom  
vzdelávaní, ako aj počet vzdelávacích aktivít je prakticky rovnaký. Možno teda 
konštatovať, že v ďalšom vzdelávaní univerzita zaznamenáva výrazný sústavný 
stúpajúci trend v počte vzdelávacích aktivít, ako i v počte účastníkov. Vzdelávací 
proces v postraduálnom a ďalšom vzdelávaní má najširší diapazón zo všetkých 
univerzít v SR. Jeho stúpajúci trend je zabezpečený vysokou kvalitou pedagogického 
procesu. 

 
VEDECKO- VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ 
 

SZU v Bratislave v roku 2016 aktívne riešila 5 vedecko-výskumných projektov 
podporovaných z domácich grantových schém, 4 vedecko-výskumné projekty 
podporované zo zahraničných grantových schém a 1 zahraničnú štúdiu financovanú 
súkromnou spoločnosťou. 

V roku 2016 boli na SZU v Bratislave riešené 3 projekty s finančnou podporou 
MZ SR a celková finančná dotácia bola vo výške 50 169,10 €. SZU v Bratislave v roku 
2016 aktívne aj 2 projekty finančne podporené APVV s celkovou finančnou dotáciou 
19 552,50 €. 

Na SZU v Bratislave bolo v roku 2016 riešené aj 3 projekty 7 RP EÚ s celkovou 
finančnou dotáciou na ich riešenie v sume 310 145,20 €.   

V roku 2016 sa riešil projekt „Horizon 2020“ s čerpanými finančnými 
prostriedkami v sume 108 496,- €. Na zahraničnú štúdiu financovanú súkromnou 
spoločnosťou SZU v Bratislave získala v roku 2016 finančné prostriedky v objeme 
20 985,30 € . 

V roku 2016 pokračovala aktívna spolupráca v rámci členstva SZU v Bratislave, 
ako jednej zo zakladajúcich členov Regional Cooperation for Health, Science and 
Technology Consortium, ktoré v súčasnosti tvorí 20 univerzít na svete. 

SZU v Bratislave je plnohodnotným členom EURADOS, ktorá združuje 57 
najvýznamnejších organizácií v oblasti výskumu a aplikácie ionizujúceho žiarenia. 

Do vedecko-výskumnej činnosti, prípravy a riešenia domácich a medzinárodných 
vedecko-výskumných projektov SZU sa podieľalo 240 zamestnancov.   

Vedecko-výskumní zamestnanci SZU v Bratislave sa aktívne zapájali aj do 
grantových programov financovaných neziskovými organizáciami a nadáciami. V roku 
2016 boli takto financované 3 projekty v celkovej sume spolu 12 943,- €. 

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.  

 
ĽUDSKÉ ZDROJE  
 

Slovenská zdravotnícka univerzita zamestnávala k 31. decembru 2016 spolu 728 

zamestnancov, z nich 536 malo vysokoškolské vzdelanie. Prevažná časť zamestnancov 

je podľa vzdelanostnej štruktúry s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa. Na SZU 

bolo zamestnaných 56 vysokoškolských profesorov, 91 docentov. 10 pracovníkov malo 

vedeckú hodnosť DrSc. a 340 vedeckú hodnosť CSc./PhD. Vekovo je najsilnejšie 
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zastúpená skupina 61 - 65 rokov. Z týchto údajov vyplýva aj potreba neustále 

omladzovať pedagogický i vedecký zbor.  

TECHNICKÉ PODMIENKY PRE ČINNOSŤ 
 
 Potrebám pedagogických pracovníkov, študentov i verejnosti slúži 

zabezpečenie univerzity informačnými technológiami a knižničnými službami.  

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave má v súčasnosti vybudovanú 

rozsiahlu komplexnú počítačovú sieť, ktorá zabezpečuje prístup na internet a sieťové 

služby vo všetkých svojich priestoroch. Univerzita má v sieti zapojených viac ako 

700 počítačov a niekoľko desiatok zariadení na jednotlivých výučbových bázach 

a vysunutých vzdelávacích pracoviskách. V súčasnosti majú prístup k internetu takmer 

všetci zamestnanci univerzity. Pripojenie do internetu je realizované na pracoviskách 

v Bratislave, Banskej Bystrici a Trenčíne prostredníctvom siete SANET II.  

 

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. Okrem výpožičnej prezenčnej a absenčnej služby 

knižnica poskytuje napríklad aj bibliograficko-rešeršné služby, evidenciu publikačnej 

a prednáškovej činnosti interných zamestnancov a doktorandov, registráciu špeciálneho 

fondu (záverečné práce, rigorózne práce a dizertačné práce), publikácie vydávané SZU a 

v roku 2016 prístup do databáz (Web of Science, SpringerLink a BMČ) a voľne 

dostupných databáz. 

Knižnica pokračovala v plnení svojho projektu - evidencii publikačnej činnosti 

interných zamestnancov od vzniku ďalšieho vzdelávania a dopĺňania citácií 

k uvedeným prácam. 

ĎALŠÍ ROZVOJ UNIVERZITY 
 

V roku 2016 bol zabezpečovaný ďalší rozvoj predovšetkým z finančných 

prostriedkov EÚ. Za významné považujeme vybudovanie centra excelentnosti 

environmentálneho zdravia, ktoré zodpovedá požiadavkám na moderné výskumné 

centrum a zodpovedá aj celkovému zameraniu vedeckovýskumnej činnosti. Vďaka 

tomuto projektu sa univerzita môže stať vedúcim pracoviskom vo výskume 

environmentálneho zdravia. Významné je i 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. 
Univerzita a jej fakulty organizovali alebo spoluorganizovali viacero významných 
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medzinárodných vedeckých podujatí. V rámci programu ERASMUS má univerzita 
podpísané zmluvy s viacerými zahraničnými univerzitami.  

HODNOTENIE KVALITY 
 

Veľká pozornosť je na univerzite venovaná kvalite. SZU sa zameriava 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 podfinancovanie zo strany štátu nás i v roku 2016 nútilo 
venovať sa hlavne krízovému manažmentu ako strategickému riadeniu univerzity. 
Vedenie SZU sa naplno venovalo zvládnutiu organizačných zmien a krízy vyplývajúcej 
zo značného nedostatku finančných zdrojov zo strany zriaďovateľa, Ministerstva 
zdravotníctva SR. Pozitívom riadenia je, kontinuálne pokračovanie pedagogického 
procesu v pregraduálnom štúdiu i v ďalšom vzdelávaní bez väčších obmedzení. 
Rovnako nebola prerušená vedecká činnosť, grantové úlohy a projekty sa kontinuálne 
plnili. 

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 2016 ostáva kľúčovou pripomienkou nedostatok učebných textov 
a učebníc, nedostatočný počet nových učebných pomôcok v odborných učebniach, 
málo praktickej prípravy. Práve tieto výsledky nás viedli aj k implementácii projektu 
„Program rozvoja Slovenskej zdravotníckej univerzity“. Súčasťou hodnotenia 
pedagogického procesu je analýza uplatnenia absolventov na trhu práce. SZU sa 
umiestnila na vynikajúcom treťom mieste. 

Fungujúce systémy kvality i v roku 2016 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 troch prospešných činnostiach v týchto významných oblastiach: 
1) Edičná činnosť - predstavuje aktivity prospešné pre študentov a zdravotníckych 

odborníkov. SZU v roku 2016 vydala 8 titulov v oblasti učebníc a učebných textov. 
Ďalej vydáva 3 periodiká: Lekársky obzor (excerptovaný v databáze SCOPUS), 
Farmaceutický obzor, Ošetrovateľský obzor a internetový časopis Verejné 
zdravotníctvo. 

2) Prevádzkovanie 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 
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prostredia. V roku 2016 SZU prevádzkovala 9 národných referenčných centier pre 
viaceré oblasti najmä mikrobiologickej diagnostiky. 

3) Činnosť polikliniky SZU - prospešnou pre verejnosť s 12 odbornými 
ambulanciami a s akreditovaným pracoviskom laboratórnej diagnostiky. Niektoré 
vyšetrenia sú unikátne v rámci celého Slovenska. V roku 2016 v rámci zdravotníckeho 
zariadenia, ktoré má vo svojej pôsobnosti zdravotnú starostlivosť na vysokej úrovni 
vykonáva univerzita niektoré vyšetrenia ako jediná na Slovensku. 

Novo definované stratégie univerzity sa začali postupne napĺňať, aj keď 
kľúčovou stratégiou už od roku 2010 zostáva udržanie dosiahnutých pozícií najmä 
pre nepriaznivú ekonomickú situáciu, spôsobenú už niekoľko rokov trvajúcim nízkym 
príspevkom zo strany štátu,cestou zriaďovateľa, Ministerstva zdravotníctva SR, na 
chod univerzity. Pregraduálne vzdelávanie študentov, ich sociálne zabezpečenie musí 
univerzita refundovať z vlastných, už aj tak nízkych zdrojov oproti ostatným verejným 
vysokým školám. Ekonomickú situáciu navyše zaťažujú dlhy z predchádzajúcich rokov 
jej činnosti. Je preto potrebné podčiarknuť skutočnosť, že pri pokračujúcom trende 
dlhodobo poddimenzovanej univerzity finančnými prostriedkami zo strany štátu je jej 
budúcnosť vysoko problematická. Nebude možné zapájať sa do vedecko-výskumných 
projektov, čo bude mať za následok výrazne zhoršenú pozíciu, pretože sa tým. 
znemožní nielen vedecko-výskumná činnosť pracovníkov SZU, ale v náväznosti na to aj 
ich publikačná činnosť a ich odborný rast. Východzia pozícia univerzity pri budúcom 
komplexnom hodnotení akreditačnou komisiou bude značne zhoršená. Napriek tejto 
nepriaznivej situácii univerzita naďalej zabezpečuje pedagogickú činnosť v najvyššej 
možnej miere. 

Z uvedeného vyplýva, že SZU v Bratislave ako jediná štátna rezortná škola 
zameraná na štúdium zdravotníckych povolaní, aj v roku 2016 napriek závažným 
ekonomickým problémom dokázala plniť svoje poslanie. Ako možno vidieť 
z dosiahnutých výsledkov, SZU má svoje nezastupiteľné miesto vo vzdelávaní 
lekárskych a nelekárskych odborov, pretože zabezpečuje najširší diapazón vzdelávania 
zdravotníckych pracovníkov v SR pre potreby pracovného trhu v najširšom a najvyššom 
rozsahu v porovnaní s ostatnými vzdelávacími ustanovizňami na Slovensku. 

 Výročná správa SZU v Bratislave za rok 2016 bola prerokovaná a schválená 
na zasadnutí Akademického senátu Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. 

 

Bratislava, 4. máj 2017 
 
 
 
 
 

 

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

prof. MUDr. Ivan RYBÁR, PhD. 

predseda Akademického senátu 
SZU v Bratislave 

 

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

 prof. MUDr. Peter ŠIMKO, CSc.  

rektor  
SZU v Bratislave 
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občania SR z toho ženy cudzinci z toho ženy občania SR z toho ženy cudzinci z toho ženy spolu z toho ženy

LF 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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3 4 2 0 42 12 1 0 47 14

361 249 181 78 42 12 1 0 585 339
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2 0 0 0 0 104 82 17 13 121 95

1+2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

279 218 3 3 140 93 20 13 442 327

1 646 504 5 5 117 63 33 23 801 595

2 46 40 0 0 399 319 173 140 618 499

1+2 357 247 181 78 0 0 0 0 538 325

3 12 10 0 0 102 53 4 3 118 66

1061 801 186 83 618 435 210 166 2075 1485

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

spolu SZU

spolu podľa 

stupňov

spolu LF

spolu FOaZOŠ

spolu FVZ

spolu FZ BB

Vysoká škola
Stupeň                        

štúdia

Spolu

Tabuľka č. 1: Počet študentov vysokej školy k 31. 10. 2016
Denná forma Externá forma



Stupeň 2016 2015 2014 2013 2012 2011

1 651 656 709 692 674 661

2 46 48 36 46 60 59

1+2 538 475 380 288 225 215

3 12 19 27 41 40 39

Spolu 1247 1198 1152 1067 999 974

Stupeň 2016 2015 2014 2013 2012 2011

1 150 271 299 398 507 743

2 572 694 658 620 583 732

1+2 0 0 0 0 0 0

3 106 10 128 142 169 165

Spolu 828 975 1085 1160 1259 1640

Rok 2016 2015 2014 2013 2012 2011

1 801 927 1008 1090 1181 1404

2 618 742 694 666 643 791

1+2 538 475 380 288 225 215

3 118 139 155 183 209 204

Spolu 2075 2283 2237 2227 2258 2614

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

Tabuľka č. 1a: Vývoj počtu študentov (stav k 31.10. daného roka)
Denná forma

Externá forma

V dennej aj v externej forme spolu



obča

nia 

SR

z 

toho 

ženy

cudz

inci

z 

toho 

ženy

obča

nia 

SR

z 

toho 

ženy

cudz

inci

z 

toho 

ženy spolu

z 

toho 

ženy

LF 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1+2 38 29 0 0 0 0 0 0 38 29

3 6 5 0 0 6 3 0 0 12 8

44 34 0 0 6 3 0 0 50 37

FOaZOŠ 1 102 75 1 0 62 45 37 31 202 151

2 0 0 0 0 107 87 74 64 181 151

1+2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 1 0 0 0 3 3 0 0 4 3

103 75 1 0 172 135 111 95 387 305

FVZ 1 20 17 0 0 9 7 0 0 29 24

2 25 21 0 0 19 18 0 0 44 39

1+2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 1 1 8 6 0 0 9 7

45 38 1 1 36 31 0 0 82 70

FZ BB 1 81 53 0 0 14 5 0 0 95 58

2 0 0 0 0 56 49 11 7 67 56

1+2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81 53 0 0 70 54 11 7 162 114

Spolu podľa stupňov 1 203 145 1 0 85 57 37 31 326 233

2 25 21 0 0 182 154 85 71 292 246

1+2 38 29 0 0 0 0 0 0 38 29

3 7 5 1 1 17 12 0 0 25 18

273 200 2 1 284 223 122 102 681 526

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

Spolu SZU

Spolu LF

Spolu FOaZOŠ

Spolu FVZ

Spolu FZ BB

Tabuľka č. 2: Počet študentov, ktorí riadne skončili štúdium v 

akademickom roku 2015/2016 - k 31.12.2016
Denná forma Externá forma Spolu

Vysoká škola
Stupeň 

štúdia



Podskupina študijných odborov
Plánovaný 

počet

Počet 

prihlášok
Účasť Prijatie Zápis

Prihlášky/ 

plán

Prijatie/                

účasť

Zápis/            

prijatie

Zápis/                  

plán           

lekárske vedy - VL 55 554 432 68 50 10,1 0,2 0,7 0,9

lekárske vedy - GM 36 151 107 105 46 4,2 1,0 0,4 1,3

lekárske vedy 91 705 539 173 96 7,7 0,3 0,6 1,1

0,0 0,0 0,0 0,0

zubné lekárstvo 20 203 185 24 20 10,2 0,1 0,8 1,0

spolu LF 111 908 724 197 116 8,2 0,3 0,6 1,0

0,0 0,0 0,0 0,0

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

verejné zdravotníctvo Bc. 15 44 40 22 13 2,9 0,6 0,6 0,9

spolu FVZ 15 44 40 22 13 2,9 0,6 0,6 0,9

0,0 0,0 0,0 0,0

ošetrovateľstvo 30 105 92 41 30 3,5 0,4 0,7 1,0

pôrodná asistencia 25 44 42 33 20 1,8 0,8 0,6 0,8

fyzioterapia 20 160 120 24 20 8,0 0,2 0,8 1,0

rádiologická technika 30 51 48 39 29 1,7 0,8 0,7 1,0

urgentná zdravotná starostlivosť 15 40 33 19 14 2,7 0,6 0,7 0,9

spolu FOaZOŠ 120 400 335 156 113 3,3 0,5 0,7 0,9

0,0 0,0 0,0 0,0

fyzioterapia 20 117 83 24 20 5,9 0,3 0,8 1,0

laboratórne vyšetr. metódy v zdr. 15 16 16 16 9 1,1 1,0 0,6 0,6

ošetrovateľstvo 70 101 90 86 65 1,4 1,0 0,8 0,9

urgentná zdravotná starostlivosť 20 65 35 28 18 3,3 0,8 0,6 0,9

spolu FZBB 125 299 224 154 112 2,4 0,7 0,7 0,9

nelekárske zdravotnícke vedy 

spolu SZU 260 743 599 332 238 2,9 0,6 0,7 0,9

0,0 0,0 0,0 0,0

Spolu 371 1651 1323 529 354 4,5 0,4 0,7 1,0

Denná forma

Tabuľka č. 3a: Prijímacie konanie na študijné programy v prvom stupni a v spojenom prvom a druhom 



Podskupina študijných odborov
Plánovaný 

počet

Počet 

prihlášok
Účasť Prijatie Zápis

Prihlášky/ 

plán

Prijatie/                

účasť

Zápis/            

prijatie

Zápis/                  

plán           

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

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

verejné zdravotníctvo Bc.x 0,0 0,0 0,0 0,0

spolu FVZ 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

fyzioterapia 50 10 9 9 4 0,2 1,0 0,4 0,1

rádiologická technika 0,0 0,0 0,0 0,0

urgentná zdravotná starostlivosť 0,0 0,0 0,0 0,0

spolu FOaZOŠ 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

fyzioterapia 0,0 0,0 0,0 0,0

laboratórne vyšetr. metódy v zdr. 0,0 0,0 0,0 0,0

urgentná zdravotná starostlivosť 25 16 16 16 9 0,6 1,0 0,6 0,4

spolu FZBB 0,0 0,0 0,0 0,0

nelekárske zdravotnícke vedy 

spolu SZU - Bc-ext 75 26 25 25 13 0,3 1,0 0,5 0,2

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Spolu 150 52 50 50 26 0,3 1,0 0,5 0,2

Externá forma



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

lekárske vedy - VL 7 3 2 2 1,3 0,7 2,9 4,0

lekárske vedy - GM 141 100 99 42 93,4 93,5 94,3 91,3

lekárske vedy 148 103 101 44 21,0 19,1 58,4 45,8

0,0 0,0 0,0 0,0

zubné lekárstvo 2 0 0 0 1,0 0,0 0,0 0,0

spolu LF 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

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

verejné zdravotníctvo Bc. 0 0,0 0,0 0,0 0,0

spolu FVZ 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

ošetrovateľstvo 2 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

pôrodná asistencia 1 1 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

fyzioterapia 1 1 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

rádiologická technika 2 1 1 1 0,0 0,0 0,0 0,0

urgentná zdravotná starostlivosť 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

spolu FOaZOŠ-Bc-den 6 3 1 1 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

fyzioterapia 2 1 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

laboratórne vyšetr. metódy v zdr. 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

ošetrovateľstvo 1 1 1 0 0,0 0,0 0,0 0,0

urgentná zdravotná starostlivosť 1 1 1 1 0,0 0,0 0,0 0,0

spolu FZBB-Bc-den 4 3 2 1 0,0 0,0 0,0 0,0

nelekárske zdravotnícke vedy 

spolu SZU-Bc-denná forma 10 6 3 2 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

fyzioterapia 4 3 3 1 0,0 0,0 0,0 0,0

spolu FOaZOŠ-Bc ext 4 3 3 1 0,0 0,0 0,0 0,0

urgentná zdravotná starostlivosť 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

spolu FZBB 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

nelekárske zdravotnícke vedy 

spolu SZU - Bc-ext 4 3 3 1 0,0 0,0 0,0 0,0

spolu nelekárske ZV-den+ext 14 9 6 3 0,0 0,0 0,0 0,0

Spolu 354 242 226 100 20,8 17,6 39,0 26,3



Podskupina študijných odborov
Plánovaný 

počet

Počet 

prihlášok
Účasť Prijatie Zápis

Prihlášky/ 

plán

Prijatie/                

účasť

Zápis/            

prijatie

Zápis/                  

plán           

učiteľstvo, vychovávateľstvo a 

pedagogické vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

humanitné vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

umenie 0,0 0,0 0,0 0,0

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

žurnalistika a informácie 0,0 0,0 0,0 0,0

ekonómia a manažment 0,0 0,0 0,0 0,0

právo 0,0 0,0 0,0 0,0

vedy o neživej prírode 0,0 0,0 0,0 0,0

vedy o živej prírode 0,0 0,0 0,0 0,0

ekologické a environmentálne vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

architektúra a staviteľstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

konštrukčné inžinierstvo, 

technológie, výroba a komunikácie 0,0 0,0 0,0 0,0

poľnohospodárstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

lesníctvo 0,0 0,0 0,0 0,0

veterinárske vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

vodné hospodárstvo 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

farmaceutické vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

nelekárske zdravotnícke vedy 25 31 26 31 22 1,2 1,2 0,7 0,9

osobné služby 0,0 0,0 0,0 0,0

dopravné a poštové služby 0,0 0,0 0,0 0,0

bezpečnostné služby 0,0 0,0 0,0 0,0

obrana a vojenstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

logistika 0,0 0,0 0,0 0,0

matematika a štatistika 0,0 0,0 0,0 0,0

informatické vedy, informačné a 

komunikačné technológie 0,0 0,0 0,0 0,0

Spolu 25 31 26 31 22 1,2 1,2 0,7 0,9

Tabuľla č. 3b: Prijímacie konanie na študijné programy v druhom stupni v roku 2016
Denná forma



Podskupina študijných odborov
Plánovaný 

počet

Počet 

prihlášok
Účasť Prijatie Zápis

Prihlášky/ 

plán

Prijatie/                

účasť

Zápis/            

prijatie

Zápis/                  

plán           

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

FVZ 0,0 0,0 0,0 0,0

verejné zdravotníctvo 15 14 14 14 10 0,9 1,0 0,7 0,7

0,0 0,0 0,0 0,0

FOaZOŠ 0,0 0,0 0,0 0,0

ošetrovateľstvo 100 17 17 17 14 0,2 1,0 0,8 0,1

fyzioterapia 100 232 230 230 212 2,3 1,0 0,9 2,1

spolu FOaZOŠ 200 249 247 247 226 1,2 1,0 0,9 1,1

0,0 0,0 0,0 0,0

spolu SZU 215 263 261 261 236 1,2 1,0 0,9 1,1

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Spolu 630 775 769 769 698 1,2 1,0 0,9 1,1

Externá forma



Podskupina študijných odborov

Počet 

prihlášok Účasť Prijatie Zápis

% z 

celkového 

počtu 

prihlášok

% z 

celkového 

počtu účasti

% z 

celkového 

počtu 

prijatia

% z 

celkového 

počtu 

zápisov

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

FVZ 0,0 0,0 0,0 0,0

verejné zdravotníctvo-den 19 19 19 19 135,7 135,7 135,7 190,0

verejné zdravotníctvo-ext 7 7 7 3 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

FOaZOŠ 0,0 0,0 0,0 0,0

ošetrovateľstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

fyzioterapia 53 53 53 17 0,0 0,0 0,0 0,0

spolu FOaZOŠ 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

spolu SZU 79 79 79 39 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Spolu 158 158 158 78 19,6 19,9 19,8 10,8

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

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

FVZ 0,0 0,0 0,0 0,0

verejné zdravotníctvo-den 0 0,0 0,0 0,0 0,0

verejné zdravotníctvo-ext 2 2 2 0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

FOaZOŠ 0,0 0,0 0,0 0,0

ošetrovateľstvo 0 0,0 0,0 0,0 0,0

fyzioterapia 88 88 88 52 0,0 0,0 0,0 0,0

spolu FOaZOŠ 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

spolu SZU 90 90 90 52 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Spolu 180 180 180 104 22,3 22,6 22,5 14,4

Z toho počet absolventov svojej vysokej školy



Podskupina študijných 

odborov

Plánovaný 

počet

Počet 

prihlášok
Účasť Prijatie Zápis

Prihlášky/ 

plán

Prijatie/                

účasť

Zápis/            

prijatie

Zápis/                  

plán           

učiteľstvo, vychovávateľstvo 

a pedagogické vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

humanitné vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

umenie 0,0 0,0 0,0 0,0

spoločenské a behaviorálne 

vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

žurnalistika a informácie 0,0 0,0 0,0 0,0

ekonómia a manažment 0,0 0,0 0,0 0,0

právo 0,0 0,0 0,0 0,0

vedy o neživej prírode 0,0 0,0 0,0 0,0

vedy o živej prírode 0,0 0,0 0,0 0,0

ekologické a 

environmentálne vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

architektúra a staviteľstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

konštrukčné inžinierstvo, 

technológie, výroba a 

komunikácie 0,0 0,0 0,0 0,0

poľnohospodárstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

lesníctvo 0,0 0,0 0,0 0,0

veterinárske vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

vodné hospodárstvo 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

farmaceutické vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

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

osobné služby 0,0 0,0 0,0 0,0

dopravné a poštové služby 0,0 0,0 0,0 0,0

bezpečnostné služby 0,0 0,0 0,0 0,0

obrana a vojenstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

logistika 0,0 0,0 0,0 0,0

matematika a štatistika 0,0 0,0 0,0 0,0

informatické vedy, 

informačné a komunikačné 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Denná forma

Tabuľka č. 3c: Prijímacie konanie na študijné programy v treťom stupni v roku 2016



Podskupina študijných 

odborov

Plánovaný 

počet

Počet 

prihlášok
Účasť Prijatie Zápis

Prihlášky/ 

plán

Prijatie/                

účasť

Zápis/            

prijatie

Zápis/                  

plán           

učiteľstvo, vychovávateľstvo 

a pedagogické vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

humanitné vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

umenie 0,0 0,0 0,0 0,0

spoločenské a behaviorálne 

vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

žurnalistika a informácie 0,0 0,0 0,0 0,0

ekonómia a manažment 0,0 0,0 0,0 0,0

právo 0,0 0,0 0,0 0,0

vedy o neživej prírode 0,0 0,0 0,0 0,0

vedy o živej prírode 0,0 0,0 0,0 0,0

ekologické a 

environmentálne vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

architektúra a staviteľstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

konštrukčné inžinierstvo, 

technológie, výroba a 

komunikácie 0,0 0,0 0,0 0,0

poľnohospodárstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

lesníctvo 0,0 0,0 0,0 0,0

veterinárske vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

vodné hospodárstvo 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

farmaceutické vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

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

osobné služby 0,0 0,0 0,0 0,0

dopravné a poštové služby 0,0 0,0 0,0 0,0

bezpečnostné služby 0,0 0,0 0,0 0,0

obrana a vojenstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

logistika 0,0 0,0 0,0 0,0

matematika a štatistika 0,0 0,0 0,0 0,0

informatické vedy, 

informačné a komunikačné 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Externá forma



Podskupina študijných 

odborov

Počet 

prihlášok Účasť Prijatie Zápis

% z 

celkového 

počtu 

prihlášok

% z 

celkového 

počtu účasti

% z 

celkového 

počtu 

prijatia

% z 

celkového 

počtu 

zápisov

učiteľstvo, vychovávateľstvo 

a pedagogické vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

humanitné vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

umenie 0,0 0,0 0,0 0,0

spoločenské a behaviorálne 

vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

žurnalistika a informácie 0,0 0,0 0,0 0,0

ekonómia a manažment 0,0 0,0 0,0 0,0

právo 0,0 0,0 0,0 0,0

vedy o neživej prírode 0,0 0,0 0,0 0,0

vedy o živej prírode 0,0 0,0 0,0 0,0

ekologické a 

environmentálne vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

architektúra a staviteľstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

konštrukčné inžinierstvo, 

technológie, výroba a 

komunikácie 0,0 0,0 0,0 0,0

poľnohospodárstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

lesníctvo 0,0 0,0 0,0 0,0

veterinárske vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

vodné hospodárstvo 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

farmaceutické vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

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

osobné služby 0,0 0,0 0,0 0,0

dopravné a poštové služby 0,0 0,0 0,0 0,0

bezpečnostné služby 0,0 0,0 0,0 0,0

obrana a vojenstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

logistika 0,0 0,0 0,0 0,0

matematika a štatistika 0,0 0,0 0,0 0,0

informatické vedy, 

informačné a komunikačné 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

učiteľstvo, vychovávateľstvo 

a pedagogické vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

humanitné vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

umenie 0,0 0,0 0,0 0,0

spoločenské a behaviorálne 

vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

žurnalistika a informácie 0,0 0,0 0,0 0,0

ekonómia a manažment 0,0 0,0 0,0 0,0

právo 0,0 0,0 0,0 0,0

vedy o neživej prírode 0,0 0,0 0,0 0,0

vedy o živej prírode 0,0 0,0 0,0 0,0

ekologické a 

environmentálne vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

architektúra a staviteľstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

konštrukčné inžinierstvo, 

technológie, výroba a 

komunikácie 0,0 0,0 0,0 0,0

poľnohospodárstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

lesníctvo 0,0 0,0 0,0 0,0

veterinárske vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

vodné hospodárstvo 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

farmaceutické vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

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

osobné služby 0,0 0,0 0,0 0,0

dopravné a poštové služby 0,0 0,0 0,0 0,0

bezpečnostné služby 0,0 0,0 0,0 0,0

obrana a vojenstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

logistika 0,0 0,0 0,0 0,0

matematika a štatistika 0,0 0,0 0,0 0,0

informatické vedy, 

informačné a komunikačné 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



z toho počet študentov,

stupeň

ktorým 

vznikla v ak. 

roku 

2015/2016 

povinnosť 

uhradiť školné

ktorým 

vznikla 

povinnosť 

uhradiť školné 

v externej 

forme

ktorým 

vznikla 

povinnosť 

uhradiť školné 

za prekročenie 

štandardnej 

cudzincov, 

ktorí 

uhrádzajú 

školné

ktorým bolo 

školné znížené

ktorým bolo 

školné 

odpustené

Denná forma 1 73 0 73 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0

1+2 188 0 36 152 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0 0

Spolu denná forma 261 0 109 152 0 0 0 0

Externá forma 1 285 80 0 74 0 0 0 0

2 732 236 0 213 0 0 0 0

1+2 0 0 0 0 0 0 0 0

3 96 53 1 2 0 1 4 1

Spolu externá forma 1113 369 1 289 0 1 4 1

obe formy spolu 1 358 80 73 74 0 0 0 0

2 732 236 0 213 0 0 0 0

1+2 188 0 36 152 0 0 0 0

3 96 53 1 2 0 1 4 1

Spolu 1374 369 110 441 0 1 4 1

Počet študentov

Forma štúdia

Tabuľka č. 4: Počet študentov uhrádzajúcich školné (ak. rok 2015/2016)
Počty študentov

Počet 

žiadostí o 

zníženie 

školného

Počet 

žiadostí o 

odpusteni

e 

školného



Podskupina študijných odborov

Stupeň 

dosiahnutéh

o vzdelania

Forma 

štúdia

2015 / 

2016

2014 / 

2015

2013 / 

2014

2012 / 

2013

2011 / 

2012

2010 / 

2011

lekárske vedy 2. D 87,8

nelekárske zdravotnícke vedy 1. D 76,5 67,2 76,3 82,4

nelekárske zdravotnícke vedy 1. E 87,8 84,3 86,0 92,5

nelekárske zdravotnícke vedy 2. D 92,3 75,0 83,3 100,0 97,0

nelekárske zdravotnícke vedy 2. E 87,0 93,8 91,4 97,0 97,0

Akademický rok začatia štúdia

Tabuľka č. 5: Podiel riadne skončených štúdií na celkovom počte začatých 

štúdií v danom akademickom roku k 31.12.2016



V roku 2015/2016

programy ES NŠP
iné (CEEPUS, 

NIL, ..)
programy ES NŠP

iné (CEEPUS, 

NIL, ..)

LF 10 35 2 8

FOaZOŠ 15 62,5 2 9,25

FVZ 5 22,75

FZ v BB 2 9 3 6,75

Spolu 32 129,25 0 0 7 24 0 0 0 0

V roku 2014/2015

programy ES NŠP
iné (CEEPUS, 

NIL, ..)
programy ES NŠP

iné (CEEPUS, 

NIL, ..)

LF 13 62,25 2 8

FOaZOŠ 10 47,5

FVZ 2 7

FZ v BB 2 9

Spolu 27 125,75 0 0 2 8 0 0 0 0

Rozdiel 2015 a 2014 5 3,5 0 0 5 16 0 0 0 0

Rozdiel v % 18,5 2,8 0,0 0,0 250,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fyzický počet 

prijatých 

študentov

Fyzický počet 

prijatých 

študentov

Tabuľka č. 6: Prehľad akademických mobilít - študenti v akademickom roku 2015/2016 a porovnanie s 

akademickým rokom 2014/2015

Fakulta
z toho 

ženy

Počet osobomesiacov vyslaných 

z toho ženy

Počet osobomesiacov, prijatých študentovFyzický počet 

vyslaných 

študentov

Počet osobomesiacov, prijatých študentov

Fakulta z toho ženy
z toho 

ženy

Počet osobomesiacov vyslaných Fyzický počet 

vyslaných 

študentov



P.č.

Meno a priezvisko Študijný odbor

Dátum 

začiatku 

konania

Dátum 

predloženia 

ministrovi

Zamestnanec 

vysokej školy 

(áno/nie)

1. doc. MUDr. Vladimír Oleár, CSc. 7.4.2. verejné zdravotníctvo 12.12.2014 9.11.2016 nie
2. doc. MUDr. Milan Tuček, CSc. 7.4.2. verejné zdravotníctvo 9.4.2015 9.11.2016 nie
3. doc. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc. 7.4.2. verejné zdravotníctvo 6.5.2014 9.11.2016 nie
4. doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH 7.4.2. verejné zdravotníctvo 11.11.2014 9.11.2016 áno

Inauguračné konanie

V tom počet 

žiadostí 

mimo 

vysokej školy

Počet neskončených konaní: stav k 1.1.2016 4
Počet neskončených konaní: stav k 31.12.2016 1
Počet riadne skončených konaní k 31.12.2016 4
Počet inak skončených konaní

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

Celkový počet predložených návrhov Priemerný vek uchádzačov

Tabuľka č. 7: Zoznam predložených návrhov na vymenovanie za profesora v roku 2016



P.č.
Meno a priezvisko Študijný odbor

Dátum začiatku 

konania

Dátum udelenia 

titulu

Zamestnanec vysokej 

školy (áno/nie)

1
MUDr. Katarína Slotová, PhD.

7.4.2. verejné 

zdravotníctvo
11.11.2014 18.5.2016 nie

14.12.2016 nie

 21.4.2015 14.12.2016

Habilitačné konanie

V tom počet 

žiadostí mimo 

vysokej školy

Počet neskončených konaní: stav k 1.1.2016 10
Počet neskončených konaní: stav k 31.12.2016 5
Počet riadne skončených konaní k 31.12.2016 4
Počet inak skončených konaní

 - zamietnutie  2
 - stiahnutie 1
 - iné (smrť, odňatie práva a pod.)  0

Celkový počet vymenovaných docentov Priemerný vek

nie

2

3

4

MUDr. Peter Bielik, PhD.
7.4.2. verejné 

zdravotníctvo
8.7.2014

RNDr. Dittmar Chmelař, Ph.D.
7.4.2. verejné 

zdravotníctvo

Tabuľka č. 8: Zoznam vymenovaných docentov za rok 2016

RNDr. Mira Horváthová, PhD.
7.4.2. verejné 

zdravotníctvo
4.11.2014 5.10.2016 áno



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 4 4 0 3 roky 0 0 0 2

Docenta 3 3 0 3 roky 0 0 0 2

Ostatné 32 32 1 3 roky 0 3 0 24

Spolu 39 26,9 0,8 0,0 0 3 0 28

Zamestnanec
Fyzický 

počet

Prepočítaný 

počet

VŠ učiteľ nad 70 rokov 1 1

Ostatní 15 15
Spolu 16 16

Počet miest obsadených bez výberového konania

Tabuľka č. 9: Výberové konania na miesta vysokoškolských učiteľov uskutočnené v roku 2016



Evidenčný prepočítaný počet vysokoškolských učiteľov k 31. 10. 2016

Fakulta Spolu

Profesori, 

docenti s 

DrSc.

Docenti, 

bez DrSc.

Ostatní 

učitelia s 

DrSc.

Ostatní 

učitelia s 

PhD, 

CSc.

Ostatní 

učitelia bez 

vedeckej 

hodnosti

z toho 

ženy

Profesori, 

docenti s 

DrSc.

Docenti, 

bez DrSc.

Ostatní 

učitelia s 

DrSc.

Ostatní 

učitelia s 

PhD, 

CSc.

Ostatní 

učitelia bez 

vedeckej 

hodnosti

LF SZU 306 39 58 0 119 90 133 7 19 0 54 53

FOaZOŠ SZU 52 4 11 0 18 19 43 2 8 0 16 17

FVZ SZU 23 4 6 0 10 3 16 2 5 0 7 2

FZ SZU 23 3 5 0 9 6 15 0 4 0 6 5

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 207 11 36 0 83 77

0 0,0 5,3 17,4 0,0 40,1 37,2

Spolu v roku 

2016 404 50,0 80,0 0,0 156,0 118,0

Podiel v % 

2016 100 12,4 19,8 0 38,6 29,2

Rozdiel 2016 - 

2015 100 10,8 13,9 0,2 43,9 31,2 207 11 36 0 83 77

Rozdiel v % 

2016 - 2015 0,0 1,6 5,9 -0,2 -5,3 -2,0 0,0 5,3 17,4 0,0 40,1 37,2

Pozn.: Percentuálny podiel  v jednotlivých kategóriách žien je z celkového počtu žien

Tabuľka č. 10: Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov



V roku 2015/2016

programy ES NŠP
iné (CEEPUS, 

NIL, ..)
programy ES NŠP

iné (CEEPUS, 

NIL, ..)

LF 6 52 1 5

FOaZOŠ 1 5 3 15

FVZ

FZ v BB 2 10 3 21

Spolu 9 67 0 0 7 41 0 0 0 0

V roku 2014/2015

programy ES NŠP
iné (CEEPUS, 

NIL, ..)
programy ES NŠP

iné (CEEPUS, 

NIL, ..)

LF 3 25 2 9

FOaZOŠ 2 7

FVZ 0 0

FZ v BB 2 25 1 3

Spolu 7 57 0 0 3 12 0 0 0 0

rozdiel 2 10 0 0 4 29 0 0 0 0

rozdiel v % 28,6 17,5 0,0 0,0 133,3 241,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Tabuľka č. 11: Prehľad akademických mobilít - zamestnanci v akademickom roku 2015/2016 a porovnanie s akademickým rokom 

2014/2015

Fakulta

Fyzický 

počet 

vyslaných 

Počet osobodní vyslaných zamestnancov Fyzický počet 

prijatých 

zamestnancov

Počet osobodní, prijatých zamestnancovFyzický počet 

vyslaných 

zamestnancov

Fyzický počet 

prijatých 

zamestnancov

Počet osobodní, prijatých zamestnancov

Fakulta z toho ženy

Počet osobodní vyslaných zamestnancov

z toho ženy

Fyzický počet 

vyslaných 

zamestnancov

Fyzický počet 

prijatých 

zamestnancov



Záverečná 

práca

Počet 

predložených 

záverečných 

prác

z toho 

počet prác 

predložený

ch ženami

Počet 

obhájených 

prác

z toho 

počet 

prác 

predlože

ných 

ženami

Fyzický počet 

vedúcich 

záverečných 

prác

z toho ženy

Fyzický 

počet 

vedúcich 

záverečnýc

h prác bez 

PhD.

z toho 

ženy

Fyzický počet 

vedúcich 

záverečných 

prác (odborníci 

z praxe)

z toho ženy

Bakalárska 335 242 312 207 188 120 135 80 153 60

Diplomová 357 308 297 209 207 109 122 73 145 63

Dizertačná 25 24 17 3 9 2 0 0 2 0

Rigorózna 6 6 6 4 2 0 0 0 0 0

Spolu 723 580 632 423 406 257 123

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

roku 2016



V roku 2016

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

SZU 20 4 2 37 1 0 34 0 319 419

Spolu 20 4 2 37 1 0 34 0 319 419

V roku 2015

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

SZU 8 2 6 38 0 0 27 0 409 470

Spolu 8 2 6 38 0 0 409 470

Rozdiel 12 2 -4 -1 1 0 -90 -51

Rozdiel v % 150,0 100,0 -66,7 -2,6 0,0 0,0 -22,0 -10,9

Tabuľka č. 13: Publikačná činnosť vysokej školy za rok 2016 a porovnanie s rokom 2015



V roku 2016

Kategória fakulta Z** Y** X**

Spolu 0 0 0

V roku 2015

Kategória fakulta Z** Y** X**

Spolu 0 0 0

Rozdiel 0 0 0

Rozdiel v % 0,0 0,0 0,0

Tabuľka č. 14: Umelecká činnosť vysokej školy za rok 2016 

a porovnanie s rokom 2015



1. stupeň

Fakulta Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky
Skratka 

titulu

ošetrovateľstvo ošetrovateľstvo D S Bc.

pôrodná asistencia pôrodná asistencia D S Bc.

fyzioterapia fyzioterapia D, E S Bc.

rádiologická technika rádiologická technika D, E S Bc.

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

FVZ verejné zdravotníctvo verejné zdravotnícto D, E S Bc.

ošetrovateľstvo ošetrovateľstvo D S Bc.

fyzioterapia fyzioterapia D, E S Bc.

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

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

fyzioterapia fyzioterapia E S Mgr.

ošetrovateľstvo ošetrovateľstvo E S Mgr.

FVZ verejné zdravotníctvo verejné zdravotníctvo D, E S Mgr.

Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných

 k 1.9.2016

FOaZOŠ

FOaZOŠ

FZ BB



Spojený 1. a 2. stupeň

Fakulta Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky
Skratka 

titulu

LF všeobecné lekárstvo všeobecné lekárstvo D S, A MUDr.

zubné lekárstvo zubné lekárstvo D S MDDr.

3. stupeň

Fakulta Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky
Skratka 

titulu

FVZ verejné zdravotníctvo verejné zdravotníctvo D, E S PhD.

chirurgia chirurgia D, E S PhD.

vnútorné choroby vnútorné choroby D, E S PhD.

LF



Pozastavené práva

Fakulta Stupeň Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky Skratka titulu
Dátum 

pozastavenia

FOaZOŠ 3. ošetrovateľstvo ošetrovateľstvo denná S PhD. 21.6.2016

LF 1. a 2. st. zubné lekárstvo zubné lekárstvo denná S MDDr. 21.6.2016

FZ 2. st. fyzioterapia fyzioterapia denná S Mgr. 21.6.2016

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 akreditovaných študijných programov - pozastavenie práva, odňatie práva 

alebo skončenie platnosti priznaného práva k 31.12. 2016



Fakulta Odbor

Lekárska 7.1.7 chirurgia

Lekárska 7.1.4 vnútorné choroby

verejného zdravotníctva 7.4.2. verejné zdravotníctvo

Tabuľka č. 17: Zoznam priznaných práv uskutočňovať habilitačné 

konanie a konanie na vymenúvanie profesorov  k 31.12.2016



Pozastavené práva

Fakulta Odbor Dátum pozastavenia

Odňaté práva, alebo skončenie platnosti priznaného práva

Fakulta Odbor Dátum odňatia alebo skončenia platnosti

Tabuľka č. 18: Zoznam priznaných práv uskutočňovať habilitačné konanie 

a konanie na vymenúvanie profesorov - pozastavenie, odňatie alebo 

skončenie platnosti priznaného práva k 31.12.2016



P. č. Fakulta

Poskytovateľ 

finančých 

prostriedkov 

(grantová 

agentúra, 

objednávateľ)

Grant 

(G)/obj

ednávk

a (O)

Domá

ce 

(D)/za

hranič

né (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

Poznámky

a doplňujúce 

informácie

1. FVZ LF MZ SR 2012 G D 2012/41-SZU-5

MUDr.Ľubica 

Palkovičová-

Murínová,CSc.

Expozícia ľudskej populácie PCB 

vo vybraných regiónoch 

východného Slovenska 2013-2016             16 855   

2. FVZ LF MZ SR 2012 G D

2012/47-SZU-

11

prof.MUDr.Tomáš 

Trnovec,DrSc.

Pôsobenie polyhalogénovaných 

organických polutantov (POHP) 

ako endokrinných rozrušovačov na 

deti 2013-2016             17 905   

3. LF MZ SR 2012 G D 2012/42-SZU-6 ing. Kamil Čonka

Postnatálna expozícia dojčiat 

polybrómovaným difenyléterom 2013-2016             15 408   

4 FOaZOŠ APVV 2012 G D APVV-0431-12

doc.MUDr.Peter 

Bořuta,CSc.

Vývoj diagnostického nástroja pre 

kvalitatívne MRI zobrazovanie 

biogénneho železa v klinickej praxi 2013-2016               3 206   

5 LF FVZ APVV 2012 G D APVV-0571-12

PhDr.Eva 

Šovčíková,CSc.

Pôsobenie chemických polutantov 

ako endokrinných rozrušovačov u 

detí (PCPED) 2013-2017             16 346   

6 FVZ LF 7RP EÚ G Z

311957, 

DO7RP-0033-

12

MVDr.Dagmar 

Zeljenková,CSc.

GRACE - GMO Risk Assessment 

and Communication of evidence 2012-2016           213 635   

7 LF 7RP EÚ G Z

602299, 

DO7RP-0038-

12

prof.MUDr.Róbert 

Hatala,CSc.

Comparative Effectiveness 

Research to Assess the Use of 

Primary Prophylactic Implantable 

Cardioverter Defiblrillators in 

Europe (EU-CERT-ICD) 2013-2017                  583   

8 FVZ LF 7RP EÚ G Z 632165

MVDr.Dagmar 

Zeljenková,CSc.

GMP Two Year Safety Testing-G 

Twyst 2014-2018             95 927   

9 LF Horizon 2020 G Z 647403

doc.RNDr.Shubada 

Bopegamage,CSc.

Dicer-Dependent Defense in 

Mammals (D-FENS) 2015-2020           108 496   

10 LF
NorGenoTech 

AS, Nórsko O Z 51600363

MUDr. Jana 

Tulinská, PhD.

The effect of coffee consumption 

on DNA integrity in blood cells. 

The Bratislava study 2016-2017             20 985   

11 FOaZOŠ Nadácia Tatra b. G D 2015vs065

PhDr. Elena 

Žiaková, PhD.

Fyzikálne terapia a bolesť v oblasti 

chrbtice 2015-2016               1 848   

Tabuľka č. 19: Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku 2016



P. 

č.
Fakulta

Poskytovate

ľ finančých 

prostriedkov 

(grantová 

agentúra, 

objednávate

ľ)

Grant 

(G)/ob

jedná

vka 

(O)

Dom

áce 

(D)/z

ahra

ničn

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/finančnýc

h prostriedkov 

prijatých VŠ 

na jej účet 

v období od 1.1. 

do 31.12.

v eur

v kategórii KV

Poznámky

a 

doplňujúce 

informácie

1 FOaZOŠ

Európska 

komisia - 

Erasmus+ G Z

2014-1-ES01-

KA203-

004735

doc. MUDr. 

Terézia 

Krčméryová, 

PhD. 

HELP - Healthcare English 

Language Programmme

09/2014-

08/2017 1 177 0

2 LF MZSR O D 119318 (stredisko)

prof. MUDr. 

Anna Remkova, 

DrSc. Rezidentský program 10/2015- 2 158 568 0

Tabuľka č. 20: Finančné prostriedky na ostatné (nevýskumné) projekty získané v roku 2016



Kategória výkonu Autor Názov projektu/umeleckého výkonu Miesto realizácie Termín realizácie

Tabuľka č. 21: Prehľad umeleckej činnosti vysokej školy za rok 2016
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