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PRÍHOVOR REKTORA  
SLOVENSKEJ ZDRAVOTNÍCKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE 

 
 
 
 
Milí študenti, vážení kolegovia,  
 
 

už onedlho otvoríme spolu brány nového akademického roka 2022/2023. Už 70 rokov 
stojíme pri medicínskom vzdelávaní na Slovensku, pričom presne 20 rokov ako Slovenská 
zdravotnícka univerzita, ktorá pre vstup do zdravotníckeho systému pripravila už desiatky tisíc 
profesionálov. Mnohí z nich boli, ale stále aj sú špičkovými odborníkmi vo svojich oblastiach, 
a to aj v rámci svetových parametrov. Naším prvoradým a spoločným cieľom je jediné – 
poskytovať kvalitnú úroveň vzdelávania pre všetkých, ktorí sa rozhodli, že svoj profesijný život 
zasvätia zdravotnej starostlivosti, a to v rôznych formách, úrovniach, či oblastiach.  

 
Verím, že rozhodnutie študovať na Slovenskej zdravotníckej univerzite, Vám otvorí nové 

obzory a umožní nazrieť do zatiaľ nepoznaných zákutí zdravotníctva v rôznych jeho podobách. 
Každoročne sa usilujeme posúvať kvalitu študijných programov vyššie, tak aby reflektovali 
nielen slovenskú legislatívu a akreditačné štandardy, ale aby boli obsahovo skutočne 
previazané s praxou, čo Vám pomôže k rýchlejšiemu začleneniu sa do zdravotníckeho systému. 

 
Aký akademický rok nás čaká? Po dvoch rokoch silných pandemických opatrení, ktoré 

zásadným spôsobom mali vplyv na spôsob štúdia, sme na prahu nového akademického roka 
o niečo optimistickejší a veríme, že nebude opäť poznačený denne sa meniacimi príkazmi, 
vyhláškami a pravidlami. 

 
Preto Vám všetkým, študentom, kolegom, kolegyniam, celej akademickej obci, želám do 

nového akademického roka hlavne veľa zdravia, trpezlivosti, chuti a odhodlania posunúť sa 
výrazne vpred, tak osobne ako aj profesne. 
 
 
 
 
 
 Dr. h. c. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. 
 rektor SZU 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 

 

 



AKADEMICKÍ  FUNKCIONÁRI  
SLOVENSKEJ ZDRAVOTNÍCKEJ  UNIVERZITY V BRATISLAVE 

 
 

 
REKTOR  SZU 
Dr. h. c. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. 
 
 
 
PROREKTORI 
 
Prvá prorektorka a prorektorka pre vedecko-pedagogické hodnosti a ďalšie vzdelávanie 
doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH 
 
Prorektor pre vedu, výskum a styk so zahraničím 
prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc (HTA), FISAC 
 
Prorektorka pre spoluprácu s akreditovanými pracoviskami SZU a rozvoj univerzity 
doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH 
 
Prorektorka pre pregraduálne štúdium 
doc. PhDr. Adriana Repková, PhD. 
 
 
 
PREDSEDA  AKADEMICKÉHO  SENÁTU 
prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD. 
 
 
 
KVESTOR  SZU  
Ing. Igor Naňo, MPH 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adresa: 
Rektorát SZU v Bratislave 
Limbová 12 
833 03 Bratislava 
 
02/59 370 111 – ústredňa 
http:// www.szu.sk 

  



AKADEMICKÝ SENÁT  
SLOVENSKEJ ZDRAVOTNÍCKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE 

FUNKČNÉ OBDOBIE 2018 - 2022 

Predseda: 

prof. MUDr. Ivan RYBÁR, PhD. 
Lekárska fakulta SZU, zamestnanecká časť akademickej obce  
  

Predsedníctvo: 

prof. MUDr. Ivan RYBÁR, PhD. – predseda 
Lekárska fakulta SZU, zamestnanecká časť akademickej obce  
  
MUDr. Katarína DOSTÁLOVÁ, PhD., MPH – podpredseda 
Fakulta verejného zdravotníctva SZU, zamestnanecká časť akademickej obce  
  
PhDr. Mgr. Šárka TOMKOVÁ, PhD. – člen predsedníctva  
Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici, zamestnanecká časť akademickej 
obce  
  
doc. PhDr. Jarmila KRISTOVÁ, PhD., MPH – tajomník 
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU, zamestnanecká časť 
akademickej obce 
  
  
Bc. Bianka BALÁKOVÁ – člen predsedníctva  
Lekárska fakulta SZU, študentská časť akademickej obce  
  

Členovia  Akademického senátu SZU - zamestnanecká časť akademickej obce  

Mgr. Mária BORSÁNYIOVÁ, PhD. 
Lekárska fakulta SZU 
  
PhDr. Klára GEBEOVÁ, PhD.  
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU  
  
Ing. Bc. František GLONČÁK, PhD. 
Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici  
  
PhDr. Jana HAVLOVÁ, PhD. 
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU 
  
PhDr. Jana LAUKOVÁ, PhD. 
Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici  
  
MUDr. Michal MAGALA, PhD.  
Lekárska fakulta SZU 
  



RNDr. Soňa WIMMEROVÁ, PhD. 
Fakulta verejného zdravotníctva SZU 
  
RNDr. Ladislava WSÓLOVÁ, PhD. 
Fakulta verejného zdravotníctva SZU 

  

Členovia  Akademického senátu SZU - študentská časť akademickej obce  
   
Lucia FRANKOVÁ   
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU 
  
Lenka HOLČÍKOVÁ  
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU 
  
Martina CHREBETOVÁ 
Lekárska fakulta SZU 
  
Bc. Dagmar KARAFFOVÁ 
Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici 
  
Bc. Dávid MAGVAŠ  
Fakulta verejného zdravotníctva SZU 
  
Bc. Tatiana TAPAJČÍKOVÁ 
Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici 
  
Mgr. Michaela TICHÁKOVÁ  
Fakulta verejného zdravotníctva SZU 
  

  



VEDECKÁ RADA 
SLOVENSKEJ ZDRAVOTNÍCKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE 

  

Predseda:  

Dr. h. c. prof. MUDr. Peter Šimko, rektor SZU  
  

Členovia: 

1. Bátovský Marián, prof., MUDr., CSc., MPH 
2. Bopegamage Shubhada, prof. RNDr., CSc. 
3. Durdík Štefan, prof., MUDr., PhD. 
4. Džupa Valér, prof., MUDr., CSc. 
5. Frčová Beáta, doc., PhDr., Bc., PhD., MPH 
6. Gajdoš Martin, doc., MUDr., CSc. 
7. Gazdíková Katarína, doc., MUDr., PhD., MPH, MHA, mim. prof. 
8. Graus Vlastimil, MUDr., PhD., MPH, MSc. 
9. Gurín, Daniel,  PhDr., PhD. 
10. Hatala Róbert, prof., MUDr., CSc., FESC, FACC 
11. Heger Tomáš, MUDr., PhD., MHA 
12. Holečková Katarína, doc., MUDr., PhD. 
13. Jankechová Monika, prof., PhDr. Mgr.,  PhD. 
14. Jurik Tomislav, RNDr., CSc. 
15. Kaliská Gabriela, MUDr., CSc. 
16. Klement Cyril, prof.,  MUDr., CSc. 
17. Kolář Petr doc., MUDr., PhD. 
18. Krčméry Vladimír, prof., MUDr., DrSc., FRSP, FACP, Dr. h. c. mult 
19. Kristová Jarmila, doc., PhDr., PhD. 
20. Krištúfková Zuzana, prof., MUDr., PhD., MPH 
21. Kužela Ladislav, doc., MUDr., CSc. 
22. Lukán Norbert, doc., MUDr., PhD. 
23. Majtán Juraj, Ing., DrSc. 
24. Markovská Neda, prof., MUDr., CSc. 
25. Masarik Jozef, prof., RNDr., DrSc. 
26. Mičieta Karol, prof., RNDr., PhD. 
27. Moricová Štefánia, doc., MUDr., PhD., MPH 
28. Nováková Mária, JUDr., PhD 
29. Padyšáková Hana, doc., PhDr., PhD. 
30. Paulis Ľudovít, MUDr. RNDr., PhD., MPH, FESC 
31. Pechan Juraj, prof., MUDr., CSc. 
32. Pinďák Daniel, prof., MUDr., PhD. 
33. Plavčan Peter, prof., Ing. CSc. 
34. Pohanka Vladimír, doc. MUDr., CSc 
35. Rapčíková Tatiana, doc., PhDr., PhD. 
36. Repková Adriana, doc., PhDr., PhD. 
37. Rusňák Igor, doc. MUDr., CSc. 
38. Rybár Ivan, prof., MUDr., CSc. 
39. Slezáková Zuzana, prof., PhDr., PhD., MPH 



40. Šimko Peter, prof., MUDr., CSc 
41. Šteňo Juraj, prof., MUDr., DrSc. 
42. Vidiščák Marián, prof., MUDr., PhD., FEBPS 
43. Zeljenková Dagmar, MVDr., CSc. 
44. Žiaková Elena, doc., PhDr., PhD. 
45. Žigrai Miroslav, doc. MUDr., PhD. 

  



 
Rada pre vnútorný systém zabezpečovania kvality 
Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 

 
Predseda:  
prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH - predseda  
 
Členovia za zamestnaneckú časť akademickej obce fakúlt SZU v Bratislave:  
1. MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH (FVZ)  
2. PhDr. Daniel Gurín, PhD. (FZ)  
3. doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD. (LF)  
4. doc. PhDr. Jarmila Kristová, PhD., MPH (FOaZOŠ)  
5. doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD. (FOaZOŠ)  
6. doc. PhDr., Mgr. Tatiana Rapčíková, PhD. (FZ)  
7. PhDr. Denisa Richterová, PhD. (FVZ)  
8. MUDr. Michal Straka, CSc. (LF)  
 
Členovia za študentskú časť akademickej obce fakúlt SZU v Bratislave:  
9. Kristína Janzíková (LF)  
10. Jessica Kováčiková (FOaZOŠ)  
11. Tereza Pilková (FZ BB)  
12. Mgr. Michaela Ticháková (FVZ)  
 
Externé zainteresované strany:  
13. doc. MUDr. Mgr. Jana Hamade, PhD., MPH  
14. MUDr. Mgr. Alexander Mayer, MPH  
15. PhDr. Monika Trnovcová  
 



VYBRANÉ  ÚTVARY  REKTORÁTU  SZU V BRATISLAVE 
 

 
Kancelária rektora SZU 
Mgr. Zuzana Haladová - riaditeľka 
tel:  02 59370 274 
 02 59370 271 
e-mail:  kancelaria.rektora@szu.sk 
 
 
Pedagogický odbor SZU 
Mgr. Kristína Cseriová – riaditeľka 
tel:  02 59370 462 
e-mail:  kristina.cseriova@szu.sk 
 
 
Program Erasmus+ 
Univerzitný koordinátor 
prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc. 
Kontaktná osoba: 
Mgr. Katarína Miklošová, MSc. 
tel:  02 59370 850 
e-mail:  katarina.miklosova@szu.sk 
 
 
Univerzitná knižnica 
Mgr. Miroslava Grožajová - riaditeľka 
tel:  02 59370 677 
e-mail:  kniznica@szu.sk 
 
 
Ubytovacie zariadenie SZU - Bratislava 
Limbová 12, Bratislava 
tel:  02 59370 671, recepcia 02 59370 100 
fax: 02 59370 699 
e-mail:  ubytovanie@szu.sk 
 
 
Oddelenie mediálnej a edičnej činnosti  
PaedDr. Peter Kimijan 
tel.: 02 59 370 666 
e-mail: media@szu.sk 
 
 
Referát sociálnej starostlivosti o študentov (sociálne a tehotenské štipendiá, ubytovanie) 
Pedagogický odbor SZU, Limbová 12, 1. poschodie, č. dv. 112 
Danica Čapková 
tel:  02 59370 465 
e-mail: danica.capkova@szu.sk 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

MVDr. Dagmar ZELJENKOVÁ, CSc. 

dekan 

FVZ SZU v Bratislave 

 

 

od 1. 11. 2022: 

doc. MUDr. Štefánia MORICOVÁ, PhD., MPH 



AKADEMICKÍ FUNKCIONÁRI  
FAKULTY VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SZU V BRATISLAVE 

 
 
 
DEKAN 
MVDr. Dagmar Zeljenková, CSc. 

od 1.11.2022: doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH 

e-mail: dekanat.fvz@szu.sk  
 
 
PRODEKANI 
Prodekan pre vzdelávaciu činnosť 
PhDr. Matej Mucska, PhD., MPH 
e-mail: matej.mucska@szu.sk   
 
Prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium 
prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD., MPH 
e-mail: eva.horvathova@szu.sk    
 
 
Prodekan pre praktickú výučbu 
prof. MUDr. Cyril Klement, CSc. 
e-mail: cyril.klement@vzbb.sk 
 
 
 
PREDSEDA AKADEMICKÉHO SENÁTU FVZ SZU 
RNDr. Soňa Wimmerová, PhD. 
e-mail: sona.wimmerova@szu.sk 
 
 
TAJOMNÍK  FVZ SZU 
PhDr. Antónia Holičová, MPH 
Telefón: 02/59370 572 
E-mail: antonia.holicova@szu.sk 
 
 
 
 
 
Adresa: 
Dekanát FVZ SZU v Bratislave 
Limbová 12 
833 03  Bratislava 
 
  02 593 70 550 
 e-mail: dekanat.fvz@szu.sk 

mailto:dekanat.fvz@szu.sk
mailto:andrej.kovac@szu.sk
mailto:zuzana.kristufkova@szu.sk
mailto:dekanat.fvz@szu.sk


AKADEMICKÝ SENÁT FVZ SZU 
 
 

 
 

 

 

  
Predsedníctvo AS FVZ SZU 
   
Predsedníčka senátu 
RNDr. Soňa Wimmerová, PhD. 
 
Tajomník 
PhDr. Juraj Tihányi, PhD., MPH 
  
 
Členovia AS FVZ SZU 
  
Zamestnanecká časť 
 

• MVDr. Radka Aláčová, PhD. 
• Mgr. Mária Bartušová, PhD.  
• MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH 
• PhDr. Denisa Richterová, PhD. 
• PhDr. Juraj Tihányi, PhD., MPH 
• RNDr. Soňa Wimmerová, PhD. 
• RNDr. Ladislava Wsólová, PhD. 

 
Študentská časť 

• Bc. Katarína Darášová 
• Bc. Dávid Magvaš 
• Bc. Zuzana Miháliková 
• Mgr. Michaela Ticháková 



ÚTVARY DEKANÁTU FVZ SZU 
 
 
Sekretariát dekana 
Limbová 14, Bratislava, 3. poschodie 
Bc. Viera Jendrálová 
tel.:  02 593 70 551 
e-mail:  dekanat.fvz@szu.sk 
 
 
Študijné oddelenie FVZ SZU 
Limbová 14, 3. poschodie, č. dv. B-393 
Bakalárske a magisterské štúdium (denná, externá forma)  
Bc. Silvia Durajová 
tel: 02 593 70 559 
e-mail:  silvia.durajova@szu.sk  
 
 
Oddelenie vedy, výskumu a doktorandského štúdia 
Limbová 14, 3. poschodie, č. dv. B-316 
Mgr. Miroslava Seňavová 
tel:  02 593 70 257 
e-mail:  miroslava.senavova@szu.sk 
 
 

mailto:dekanat.fvz@szu.sk
mailto:silvia.durajova@szu.sk


PEDAGOGICKÉ ÚTVARY FVZ SZU 
 
 
KATEDRA EPIDEMIOLÓGIE 
Vedúci katedry 
prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH 
Pedagogickí pracovníci katedry 
MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD. 
MUDr. Andrea Kološová, PhD. 
RNDr. Jana Boledovičová, PhD., MPH 
doc. MUDr. Eva Máderová, CSc. 
Mgr. Nina Kotlebová, PhD. 
Mgr. Patrícia Brezováková – interný doktorand 
 
KATEDRA MANAŽMENTU A EKONOMIKY ZDRAVOTNÍCTVA 
Vedúci katedry 
prof. Ing. Nadežda Jankelová, PhD., MPH 
prof. PhDr. Róbert Babeľa , PhD., MBA, MSc. (HTA), FISAC 
 
KATEDRA PREVENTÍVNEJ A KLINICKEJ MEDICÍNY 
Vedúci katedry 
prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD. MPH 
Pedagogickí pracovníci katedry 
MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH 
doc. Mgr. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH 
Mgr. Mária Bartušová, PhD. 
 
ÚSTAV BIOFYZIKY, INFORMATIKY A BIOŠTATISTIKY 
Prednosta ústavu 
Ing. Jozef Baláž, PhD. 
Pedagogickí pracovníci ústavu 
RNDr. Ladislava Wsólová, PhD. 
RNDr. Soňa Wimmerová, PhD. 
Mgr. Júlia Miškovičová, PhD. 
 
ÚSTAV OCHRANY ZDRAVIA 
Prednosta ústavu 
PhDr. Matej Mucska, PhD., MPH 
Pedagogickí pracovníci ústavu 
PhDr. Juraj Tihányi, PhD., MPH 
Mgr. Andrej Vyskoč, PhD. 
prof. MUDr. Cyril Klement, CSc. 
 
ÚSTAV PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY 
Prednosta ústavu 
doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH 
Pedagogickí pracovníci ústavu 
RNDr. Anna Fialová, PhD.  
Mgr. Katarína Trajlínková – interný doktorand 



Kontakty 
 
 
Katedra epidemiológie 
prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH 
Tel.: 02 593 70 564 
e-mail: zuzana.kristufkova@szu.sk 
 
RNDr. Jana Boledovičová, PhD., MPH 
Tel.: 02 593 70 862 
e-mail: jana.boledovicova@szu.sk 
 
doc. MUDr. Eva Máderová, CSc. 
Tel.: 02 593 70 579 
e-mail: eva.maderova@szu.sk 
 
MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD.  
Tel.: +421 908 385 851 
e-mail: zora.klocova@szu.sk 
  
MUDr. Andrea Kološová, PhD.  
e-mail: kolosova.a@szu.sk 
 
Mgr. Nina Kotlebová, PhD. 
Tel: 02 593 70 573 
e-mail: nina.kotlebova@szu.sk 
 
Mgr. Patrícia Brezováková 
Tel.:  02 593 70 571 
e-mail: patricia.brazovakova@szu.sk 
 
 
Katedra manažmentu a ekonomiky zdravotníctva 
prof. Ing. Nadežda Jankelová, PhD., MPH 
Tel.: 02 593 70 563 
e-mail: nadezda.jankelova@szu.sk 
 
prof. PhDr. Róbert Babeľa , PhD., MBA, MSc. (HTA), FISAC 
e-mail: robert.babela@szu.sk 
 
 
Katedra preventívnej a klinickej medicíny 
prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD., MPH 
Tel.: 02 593 70 561 
e-mail: eva.horvathova@szu.sk  
 
MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH 
Tel.: 02 593 70 862 
e-mail: katarina.dostalova@szu.sk  
 
 

mailto:zuzana.kristufkova@szu.sk
mailto:andrej.kovac@szu.sk
mailto:eva.horvathova@szu.sk


doc. Mgr. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH 
Tel.: 02 593 70 576 
e-mail: robert.ochaba@szu.sk  
 
 
Mgr. Mária Bartušová, PhD. 
Tel.: 02 593 70 565 
e-mail: maria.bartusova@szu.sk  
 
 
Ústav biofyziky, informatiky a bioštatistiky 
Ing. Jozef Baláž, PhD. 
Tel.: 02 593 70 256 
e-mail: jozef.balaz@szu.sk 
 
RNDr. Ladislava Wsólová, PhD. 
Tel.: 02 593 70 390 
e-mail: ladislava.wsolova@szu.sk 
 
RNDr. Soňa Wimmerová, PhD. 
Tel.: 02 593 70 389 
e-mail: sona.wimmerova@szu.sk 
 
Mgr. Júlia Miškovičová, PhD. 
Tel. : 02 593 70 148 
e-mail: julia.miskovicova@szu.sk 
 
 
Ústav ochrany zdravia 
PhDr. Matej Mucska, PhD., MPH 
Tel.: 02 593 70 553 
e-mail: matej.mucska@szu.sk 
 
PhDr. Juraj Tihányi, PhD., MPH 
Tel.: 02 593 70 827 
e-mail: juraj.tihanyi@szu.sk 
 
Mgr. Andrej Vyskoč, PhD. 
Tel.: 02 593 70 577 
e-mail: andrej.vyskoc@szu.sk 
 
 
Ústav pracovnej zdravotnej služby 
doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH 
Tel.: 02 593 70 250 
e-mail: stefania.moricova@szu.sk 
 
RNDr. Anna Fialová, PhD. 
Tel. : 02593 70 563 
e-mail: anna.fialova@szu.sk 

mailto:ladislava.wsolova@szu.sk
mailto:stefania.moricova@szu.sk


 
Mgr. Katarína Trajlinková 
Tel.: 02 593 70 552 
e-mail: katarina.trajlinkova@szu.sk 
 



VÝUČBOVÉ ZÁKLADNE 
 

 
 
1. Úrad verejného zdravotníctva SR 
Trnavská cesta 52 
826 45 Bratislava 
 
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 
Cesta k nemocnici 1 
975 56 Banská Bystrica 
 
3. UNB Bratislava – Nemocnica akad. L. Dérera 
Limbová 5 
833 05  Bratislava 
 
4. Národný ústav detských chorôb 
Limbová 1 
831 01 Bratislava 
 
5. Nemocnica Svätého Michala 
Satinského 1 
811 08  Bratislava 
 

 
 
 

  



FVZ - Harmonogram akademického roku 2022/2023  
Denné štúdium 

Zápisy 5. 9. – 9. 9. 2022
Začiatok ak. roku 12. 9. 2022 (pondelok)

ZIMNÝ SEMESTER 
Výučba v zimnom semestri 12. 9. 2022 – 16. 12. 2022 (14 týždňov)
Odborná prax pre 1. roč. Bc. 5. 12. 2022  – 16. 12. 2022 (2 týždne)
Odborná prax pre 3. roč. Bc. 17. 10. 2022 – 28. 10. 2022 (2 týždne)
Odborná prax pre 1. roč. Mgr. 5. 12. 2022  – 16. 12. 2022 (2 týždne)

Skúškové obdobie pre opakovane 12. 9. 2022– 30. 9. 2022 (3 týždne) 
zapísané predmety 
Skúškové obdobie v zimnom semestri 2. 1. 2023 – 3. 2. 2023 (5 týždňov) 

LETNÝ SEMESTER 
Výučba v letnom semestri 6. 2. 2023 – 12. 5. 2023 (14 týždňov) 
3. roč. Bc. a 2. roč. Mgr. 6. 2. 2023 – 14. 4. 2023 (10 týždňov) 
Odborná prax pre 1. roč. Bc. 1. 5. 2023 – 12. 5. 2023 (2 týždne) 
Odborná prax pre 2. roč. Bc. 20. 3. 2023 – 31. 3. 2023 (2 týždne) 
Odborná prax pre 1. roč. Mgr. 1. 5. 2023 – 12. 5. 2023 (2 týždne) 
Skúškové obdobie v letnom semestri 29. 5. 2023 – 7. 7. 2023 (6 týždňov) 
3. roč. Bc. a 2. roč. Mgr. 17. 4. 2023 – 12. 5. 2023 (4 týždne) 
Letná prázdninová prax pre 1.roč. Bc. v trvaní:  4 týždne  

vo vyhradenom časovom úseku: 10.7.-19.8.2023 

ZÁVEREČNÉ PRÁCE  
Uloženie záverečných prác v PDF formáte 
(cez MAIS) do CRZP do 31. 3. 2023 

Odovzdanie záverečných prác do 6. 4. 2023 

ŠTÁTNE SKÚŠKY 22. 5. 2023 – 31. 5. 2023 (riadny termín)
14. 8. 2023 – 25. 8. 2023 (opravný termín)



FVZ - Harmonogram akademického roku 2022/2023  
Externé štúdium 

 
 
Zápisy 5. 9. – 9. 9. 2022 
Výučba v zimnom semestri  

Ročník Poslucháreň 1. sústredenie 2. sústredenie 
1. roč. Bc.  neotvorený ročník neotvorený ročník 
2. roč. Bc. B3-331 19. 9. 2022 – 23. 9. 2022 24. 10. 2022 – 28. 10. 2022 
3. roč. Bc.   nepokračuje nepokračuje 
4. roč. Bc.  B3-331 3. 10. 2022 – 7.10. 2022 21.11. 2022 – 25. 11.2022 
1. roč. Mgr.  neotvorený ročník neotvorený ročník 
2. roč. Mgr.   B3-331 10.10. 2022 – 14. 10. 2022 28. 11. 2022 – 2. 12. 2022 
3. roč. Mgr.  nepokračuje nepokračuje 

 
Skúškové obdobie pre opakovane 12. 9. 2022– 30. 9. 2022 (3 týždne) 
zapísané predmety 
Skúškové obdobie v zimnom semestri 2.1. 2023 – 3.2. 2023 (5 týždňov) 
 
Výučba v letnom semestri  

Ročník Poslucháreň 1. sústredenie 2. sústredenie 
1. roč. Bc.  neotvorený ročník neotvorený ročník 
2. roč. Bc. B3-331 13. 2. 2023 – 17. 2. 2023 13. 3. 2023 – 17. 3. 2023 
3. roč. Bc.  nepokračuje nepokračuje 
4. roč. Bc. B3-331 27. 2. 2023 – 3. 3. 2023 17. 4. 2023 – 21.4. 2023 
1. roč. Mgr.  neotvorený ročník neotvorený ročník 
2. roč. Mgr.  B3-331 6. 3. 2023 – 10. 3. 2023 24. 4. 2023 – 28.4. 2023 
3. roč. Mgr.  nepokračuje nepokračuje 

 
Skúškové obdobie v letnom semestri 29. 5. 2023 – 7. 7. 2023 (6 týždňov) 
4. r. Bc. a 3. r. Mgr.   17. 4. 2023 – 12. 5. 2023 (4 týždne) 
 
 
 
 
ZÁVEREČNÉ PRÁCE  
Uloženie záverečných prác v PDF formáte     
do CRZP do 31. 3. 2023  
  
Odovzdanie záverečných prác do 6. 4. 2023 
 
  
 
ŠTÁTNE SKÚŠKY         22. 5. 2023 – 31. 5. 2023 (riadny termín) 
 14. 8. 2023 – 25. 8. 2023 (opravný termín) 
 
  



 
PREHĽAD O FORMÁCH ŠTÚDIA NA FVZ SZU V BRATISLAVE 

 
 

Zoznam študijných programov v akademickom roku 2022/2023 
 
 

 

Študijný program 

 

 

Dĺžka štúdia 

v rokoch 

 

 

Rok štúdia, v ktorom je otvorený 

 

verejné zdravotníctvo 3 (Bc.) 1. – 3. (denná forma) 

verejné zdravotníctvo 2 (Mgr.) 1. – 2. (denná forma) 

 
 

 

Študijný program 

 

 

Dĺžka štúdia 

v rokoch 

 

 

Rok štúdia, v ktorom je otvorený 

 

verejné zdravotníctvo 4 (Bc.) 2.,  4.  (externá forma) 

verejné zdravotníctvo 3 (Mgr.) 2. (externá forma) 

 
 
  



 
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 
Fakulta: Fakulta verejného zdravotníctva  
Študijný odbor: verejné zdravotníctvo 
Študijný program: verejné zdravotníctvo 
Stupeň VŠ štúdia: bakalársky 
Forma štúdia: denná 
Ročník: 1. 
Jazyk pre absolvovanie : slovenský 

 
ŠTUDIJNÝ PLÁN   akademický rok 2022/23 

Interný kód 
predmetu Študijný predmet Učiteľ zabezpečujúci výučbu 

a hodnotenie predmetu 
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semester 
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P S/C OP 

ko
nt

ro
lo

va
né

 
sa

m
oš

tú
di

um
  

ko
nt

ak
tn

á 
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1. SEMESTER / zimný 

VZB001A Anatómia 1 MUDr. Hisham El Falougy, 
PhD. PP 2 PH 24 12 0 14 36 50 

VZB003 Biofyzika Ing Jozef Baláž, PhD. PP 3 S 24 12 0 39 36 75 

VZB004 Biochémia RNDr. Zora Krivošíková, PhD. PP 3 S 24 12 0 39 36 75 

VZB005* Biológia  doc. RNDr. Elena Szabová, 
CSc. PP 3 S 24 24 0 32 48 80 

VZB006A* Fyziológia 1 PharmDr. Štefan Mátyás, PhD. PP 2 PH 24 24 0 7 48 55 

VZB026* Humánna ekológia Ing. Vlasta Mašánová, PhD. PP 2 PH 12 24 0 19 36 55 

VZB009 Základy verejného 
zdravotníctva 

doc. MUDr. Štefánia Moricová, 
PhD., MPH PP 4 S 24 12 0 64 36 100 

VZB010A Pohybová aktivita a 
zdravie 1 

PaedDr. Veronika Tirpáková, 
PhD. PP 1 PH 0 24 0 1 24 25 

VZB007A Základy informatiky a PC 
zručností 1 RNDr. Soňa Wimmerová, PhD. PP 3 PH 12 24 0 39 36 75 

VZB043-
OP 

Informačné systémy vo 
verejnom zdravotníctve  RNDr. Soňa Wimmerová, PhD. OP 3 PH 0 0 90 0 90 90 

VZB011* Zdravotnícka 
starostlivosť 

MUDr. Katarína Dostálová, 
PhD., MPH PP 3 S 24 12 0 44 36 80 

VZB002A Anglický jazyk 1 Mgr. Ľubomír Gottpreis PVP 1 PH 24 0 0 1 24 25 

VZB049A Nemecký jazyk 1 MUDr. Mathias Kramar PVP 1 PH 24 0 0 1 24 25 

spolu za zimný semester     30   216 180 90 299 486 785 

  



Interný kód 
predmetu Študijný predmet Učiteľ zabezpečujúci výučbu 

a hodnotenie predmetu 
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2. SEMESTER / letný 

VZB001B Anatómia 2 MUDr. Hisham El Falougy, 
PhD. PP 2 S 24 24 0 2 48 50 

VZB012A Bioštatistika 1 RNDr. Ladislava Wsólová, 
PhD. PP 2 PH 12 24 0 14 36 50 

VZB006B* Fyziológia 2 PharmDr. Štefan Mátyás, PhD. PP 2 S 24 12 0 19 36 55 

VZB016 Základy sociálnej práce Mgr. Mária Bartušová, PhD. PP 2 PH 24 0 0 26 24 50 

VZB013 Psychológia a profesijná 
komunikácia  

doc. PhDr. Daniela Čechová, 
PhD. PP 1 S 24 0 0 1 24 25 

VZB015 Prvá pomoc MUDr. Michal Liška PP 1 PH 0 24 0 1 24 25 

VZB025A Hygiena životného 
prostredia 1 

PhDr. Juraj Tihányi, PhD., 
MPH PP 3 S 12 12 0 51 24 75 

VZB010B Pohybová aktivita a 
zdravie 2 

PaedDr. Veronika Tirpáková, 
PhD. PP 1 PH 0 24 0 1 24 25 

VZB007B Základy informatiky a PC 
zručností 2 RNDr. Soňa Wimmerová, PhD. PP 3 PH 12 24 0 39 36 75 

VZB044-
OP 

Exkurzie do vybraných 
podnikov  

PhDr. Juraj Tihányi, PhD., 
MPH OP 3 PH 0 0 90 0 90 90 

VZB045-
LPP Letná prázdninová prax doc. MUDr. Štefánia Moricová, 

PhD., MPH OP 6 PH 0 0 180 0 180 180 

VZB028 Základy ošetrovateľstva  PhDr. Bc.Zuzana Rybárová, 
PhD.,MPH PP 1 PH 24 0 0 1 24 25 

VZB024A Výchova k zdraviu 1 doc. PhDr. Mgr. Róbert 
Ochaba, PhD., MPH PP 2 S 24 12 0 14 36 50 

VZB002B Anglický jazyk 2 Mgr. Ľubomír Gottpreis PVP 1 S 24 0 0 1 24 25 

VZB049B Nemecký jazyk 2 MUDr. Mathias Kramar PVP 1 S 24 0 0 1 24 25 

spolu za letný semester     30   204 156 270 170 630 800 

spolu za prvý ročník Bc.     60   420 336 360 469 1116 1585 

Tento študijný plán je pre študentov, ktorí začali štúdium v akademickom roku 2022/2023 
  



Študijný plán I. stupňa  (bakalárske štúdium) - akademický rok 2022/23 
Študijný program verejné zdravotníctvo 
Študijný odbor  verejné zdravotníctvo 
2. ročník - denná forma štúdia 

Kód 
predmetu Študijný predmet Učiteľ zodp. za výučbu 

predmetu 
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3. SEMESTER / zimný 

VZB002C Anglický jazyk 3 Mgr. Ľubomír Gottpreis PP 2 S 12 12   24 26 50 

VZB012B Bioštatistika 2 RNDr. Ladislava Wsólová, 
PhD. PP 3 S 12 24   36 40 76 

VZB018 Demografia  prof. MUDr. Zuzana 
Krištúfková, PhD., MPH PP 3 S 12 12   24 51 75 

VZB014 Metodológia tvorby 
odbornej práce 

PhDr. Matej Mucska, PhD., 
MPH PP 1 A-PH 0 12   12 13 25 

VZB019A Metódy epidemiológie 1 prof. MUDr. Zuzana 
Krištúfková, PhD., MPH PP 3 A-PH 12 24   36 40 76 

VZB020A Mikrobiológia  1 prof. RNDr. Shubhada 
Bopegamage, CSc. PP 3 A-PH 24 24   48 27 75 

VZB021A Patologická anatómia 1 MUDr. Henrieta Šidlová, 
PhD. PP 3 A-PH 24 24   48 27 75 

VZB022A Patologická fyziológia 1 MUDr. Miroslav Vlček, PhD. PP 3 A-PH 24 24   48 27 75 

VZB048 Právo v zdravotníctve  JUDr. Pavol Kádek, PhD. PP 2 S 24 0   24 26 50 

VZB024 Výchova k zdraviu Mgr. Mária Bartušová, PhD. PP 2 S 24 12   36 20 56 

VZB031 Základy ekonomiky prof.Ing. Nadežda Jankelová, 
PhD., MPH PP 2 A-PH 12 12   24 26 50 

VZB025 Základy hygieny   PhDr. Matej Mucska, PhD., 
MPH PP 3 S 24 24   48 27 75 

spolu za zimný semester     30   204 204   408 350 758 

4. SEMESTER / letný  

VZB044 Environmentálne zdravie PhDr. Matej Mucska, PhD., 
MPH PP 3 S 24 24   48 30 78 

VZB019B Metódy epidemiológie 2 prof. MUDr. Zuzana 
Krištúfková, PhD., MPH PP 3 S 12 24   36 40 76 

VZB020B Mikrobiológia  2 prof. RNDr. Shubhada 
Bopegamage, CSc. PP 3 S 24 24   48 30 78 

VZB027A Odborná prax 1 PhDr. Matej Mucska, PhD., 
MPH PP 3 A-PH     80   10 90 

VZB021B Patologická anatómia 2 MUDr. Henrieta Šidlová, 
PhD. PP 3 S 24 12   36 40 76 

VZB022B Patologická fyziológia 2 MUDr. Miroslav Vlček, PhD. PP 3 S 24 12   36 40 76 

VZB037 Príprava záverečnej práce PhDr. M. Mucska, PhD., MPH PP 1 A-PH 0 24   24 8 32 

VZB049A Radiačná ochrana 1 Ing. Igor Gomola, PhD. PP 2 A-PH 24 12   36 15 51 

VZB030 Sociálne determinanty 
zdravia 

doc. PhDr. Róbert Ochaba, 
PhD., MPH PP 2 S 12 12   24 27 51 

VZB032 Základy manažmentu prof.Ing. Nadežda Jankelová, 
PhD., MPH PP 3 A-PH 12 24   36 40 76 

VZB047 Základy telovýchovného 
lekárstva 

MUDr. Pavel Malovič, PhD., 
MPH PP 1 A-PH 12 12   24 1 25 

VZB033A Zdravie pri práci 1 MUDr. Danica Henčeková, 
PhD. PP 3 A-PH 24 24   48 30 78 

spolu za letný semester     30   192 204 80 396 311 787 

spolu za druhý ročník Bc.     60   396 408 80 804 661 1545 

  



 
Študijný plán I. stupňa  (bakalárske štúdium) - akademický rok 2022/23 
Študijný program verejné zdravotníctvo 
Študijný odbor  verejné zdravotníctvo 
3. ročník - denná forma štúdia 

Kód 
predmetu Študijný predmet Učiteľ zodp. za výučbu 

predmetu 
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5. SEMESTER /zimný 

VZB034A 
Epidemiológia 
a prevencia 
infekčných chorôb 1 

doc. MUDr. Eva Máderová, CSc. PP 3 PR 24 12   36 53 89 

VZB050 Klinická výživa RNDr.Martina Valachovičová, 
PhD. PP 2 PR 12 12   24 50 74 

VZB027B Odborná prax 2 PhDr. Matej Mucska, PhD., MPH PP 3 PR     80   10 90 

VZB035 Právo vo verejnom 
zdravotníctve  JUDr. Pavol Kádek, PhD. PP 3 S 12 12   24 65 89 

VZB049B Radiačná ochrana 2 Ing. Igor Gomola, PhD. PP 3 S 24 12   36 63 99 

VZB051A Základy klinickej 
medicíny 1 

prof. MUDr. Eva Horváthová, 
PhD., MPH PP 3 PR 12 24   36 63 99 

VZB038 Základy prevencie  Mgr. Mária Bartušová, PhD. PP 3 S 12 12   24 75 99 

VZB039 Základy  zdravotnej 
politiky 

prof.Ing. Nadežda Jankelová, 
PhD., MPH PP 3 S 12 12   24 75 99 

VZB033B Zdravie pri práci 2 MUDr. Danica Henčeková, PhD. PP 3 S 12 36   48 51 99 

VZB040 Zdravotnícka 
štatistika RNDr. Ladislava Wsólová, PhD. PP 4 S 12 12   24 76 100 

spolu za zimný semester     30   132 144 80 276 581 937 
6. SEMESTER / letný 

VZB034B 
Epidemiológia 
a prevencia 
infekčných chorôb 2 

doc. MUDr. Eva Máderová, CSc. PP 3 S 20 20   40 59 99 

VZB053 Seminár k záverečnej 
práci PhDr. Matej Mucska, PhD., MPH PP 1 PR   10   10 39 49 

VZB054 
Súčasné problémy vo 
verejnom 
zdravotníctve 

PhDr. Matej Mucska, PhD., MPH PP 3 S 10 0   10 65 75 

VZB041 Štátny zdravotný 
dozor  PhDr. Matej Mucska, PhD., MPH PP 4 S 10 30   40 60 100 

VZB051B Základy klinickej 
medicíny 2 

MUDr. Katarína Dostálová, PhD., 
MPH PP 3 PR 10 20   30 45 75 

VZB042 Záverečná Bc. práca  PhDr. Matej Mucska, PhD., MPH PP 1 PR         49 49 

VZBPSS3 Epidemiológia prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, 
PhD., MPH PP 4 ŠS         40 40 

VZBPSS1 Obhajoba bakalárskej 
práce 

prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, 
PhD., MPH PP 3 ŠS         25 25 

VZBPSS4 Ochrana verejného 
zdravia 

prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, 
PhD., MPH PP 4 ŠS         40 40 

VZBPSS2 Životné prostredie a 
zdravie 

prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, 
PhD., MPH PP 4 ŠS         40 40 

spolu za letný semester     30   50 80   130 462 592 

spolu za tretí ročník Bc.     60   182 224 80 406 1043 1529 

 
 
 



Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 
Fakulta: Fakulta verejného zdravotníctva 
Študijný odbor: verejné zdravotníctvo 
Študijný program: verejné zdravotníctvo 
Stupeň VŠ štúdia: magisterský 
Forma štúdia: denná 
Ročník: 1.  
Jazyk potrebný na absolvovanie predmetu: slovenský 

 
ŠTUDIJNÝ PLÁN     akademický rok  2022/23 

Interný kód 
predmetu Študijný predmet 

Učiteľ zabezpečujúci 
výučbu a hodnotenie 
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1. SEMESTER / zimný 

VZM054A Ochrana a podpora 
zdravia I. 

PhDr. Juraj Tihányi, 
PhD., MPH PP 3 PH 24 24   27 48 75 

VZM021A Bioštatistika I. RNDr. Ladislava Wsólová, 
PhD. PP 3 PH 12 12   51 24 75 

VZM005A Základy terénnej 
epidemiológie I. 

prof. MUDr. Zuzana 
Krištúfková, PhD., MPH PP 3 PH 8 28   44 36 80 

VZM008 Špeciálna biológia doc. RNDr. Elena 
Szabová, CSc. PP 3 S 12 12   51 24 75 

VZM002 
Epidemiológia a prevencia 
kardiovaskulárnych 
chorôb, obezity a diabetu 

doc. MUDr. Martin Gajdoš, 
PhD. PP 2 PH 12 12   26 24 50 

VZM058 Základy toxikológie doc. RNDr. Elena Szabová, 
CSc. PP 2 S  12 24   19 36 55 

VZM003 Epidemiológia a prevencia 
onkologických chorôb 

MUDr. Juraj Detvay, PhD., 
MPH PP 2 PH 12 24   19 36 55 

VZM006 Hodnotenie zdravotného 
rizika 

MUDr. Ľubica Murínová, 
PhD. PP 2 S  12 12   26 24 50 

VZM057 Imunológia a alergológia prof. MUDr. Eva 
Horváthová, PhD., MPH PP 2 S  24 12   14 36 50 

VZM055 Prevencia v gynekológii a 
pôrodníctve 

doc. MUDr. Igor Rusňák, 
CSc. PP 2 PH 12 12   26 24 50 

VZM026 Verejnozdravotné 
problémy v geriatrii 

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

PP 2 S  12 24   19 36 55 

VZM009A Odborná prax I. prof. MUDr. Cyril Klement, 
CSc.   3       90     90 

        29     202   322 348 760 

VZM052-
PVP  

Problematika 
marginalizovaných skupín 
vo verejnom zdravotníctve 

prof. MUDr. Ivan 
Bartošovič, PhD. PVP 1 PH 12 12   1 24 25 

VZM059-
PVP  Poradenské zručnosti PhDr. Veronika Kollárová, 

PhD. PVP 1 S 12 12   1 24 25 

VZM019A-
VP Nemecký jazyk I. MUDr. Matej Kramár VP 1 PH 0 24   1 24 25 

SPOLU za zimný semester   29+1 
PVP         90 323 372 785 
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Učiteľ zabezpečujúci 
výučbu a hodnotenie 

predmetu 

D
ru

h 
pr

ed
m

et
u 

E
C

T
S 

 k
re

di
ty

 

Sp
ôs

ob
 u

ko
nč

en
ia

 
pr

ed
m

et
u 

 Rozsah výučby 
za semester 

prac. záťaž 
študenta 

po
če

t h
od

ín
 sp

ol
u 

P S/C OP 

ko
nt

ro
lo

va
né

 
sa

m
oš

tú
di

um
 

ko
nt

ak
tn

á 
vý

uč
ba

 

2. SEMESTER / letný     

VZM054B Ochrana a podpora 
zdravia II. 

PhDr. Juraj Tihányi, 
PhD., MPH PP 3 S 12 12   51 24 75 

VZM005B Základy terénnej 
epidemiológie II. 

prof. MUDr. Zuzana 
Krištúfková, PhD., MPH PP 3 S  8 28   44 36 80 

VZM049 Vakcinológia prof. MUDr. Zuzana 
Krištúfková, PhD., MPH PP 3 S 24 12   39 36 75 

VZM021B Bioštatistika II. RNDr. Ladislava 
Wsólová, PhD. PP 3 S 12 12   51 24 75 

VZM050A 
Pracovná zdravotná 
služba a choroby z 
povolania I.  

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

PP 3 PH 12 24   44 36 80 

VZM014A 

Komunitná medicína a 
preventívne programy 
vo verejnom 
zdravotníctve I. 

MUDr. Katarína 
Dostálová, PhD., MPH PP 3 S 12 24   44 36 80 

VZM056A 
Manažment a 
ekonomika 
zdravotníctva I.  

prof.Ing. Nadežda 
Jankelová, PhD., MPH PP 3 PH 24 12   39 36 75 

VZM019 
Starostlivosť o mladú 
generáciu z pohľadu 
verejného zdravotníctva 

prof. MUDr. Eva 
Horváthová, PhD., MPH PP 1 S 12 12   1 24 25 

VZM020 Základy vedecko-
výskumnej práce 

prof. Ing. Ivan Čižnár, 
DrSc.   PP 1 PH 20 4   1 24 25 

VZM017 Projektový manažment  prof.Ing. Nadežda 
Jankelová, PhD., MPH PP 1 PH 14 10   1 24 25 

VZM011 
Epidemiológia a 
prevencia chorôb 
tráviaceho systému 

MUDr. Veronika 
Polakovičová, PhD. PP 1 S 10 14   6 24 30 

VZM012 

Epidemiológia a 
prevencia pohybových 
chorôb, úrazov 
a osteoporózy 

Mgr. Mária Bartušová, 
PhD. PP 1 PH 14 10   1 24 25 

VZM009B Odborná prax II. prof. MUDr. Cyril Klement, 
CSc.   3       90     90 

        29     192   322 348 760 
VZM051-
PVP 

Komunikácia vo 
verejnom zdravotníctve  

PhDr. František Skokan, 
PhD. PVP 1 PH 12 12   1 24 25 

VZM047-
PVP Manažérska etika prof. MUDr. Jozef Glasa, 

CSc., PhD. PVP 1 PH 12 12   1 24 25 

VZM042-
PVP Základy adiktológie doc. PhDr. Robert Ochaba, 

PhD., MPH PVP 1 PH 12 12   1 24 25 

VZM019B-
VP Nemecký jazyk II. MUDr. Matej Kramár VP 1 PH 0 24       24 

SPOLU za letný semester   29 + 1 PVP       90 323 372 785 
spolu za prvý ročník Mgr.     60       180 646 744 1570 

Tento študijný plán je pre študentov, ktorí začali štúdium v akademickom roku 2022/2023 
 

  



Študijný plán II. stupňa  (magisterské štúdium) - akademický rok 2022/23 
Študijný program verejné zdravotníctvo 
Študijný odbor verejné zdravotníctvo 
2. ročník - denná forma štúdia 

Kód 
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3. SEMESTER / zimný  
VZM014 Komunitná medicína MUDr. Katarína Dostálová, 

PhD., MPH PP 2 S 12 12   24 50 74 

VZM056 Manažment vo verejnom 
zdravotníctve 

prof. Ing. Nadežda Jankelová, 
PhD., MPH PP 4 S 24 12   36 70 106 

VZM022 Mimoriadne situácie vo 
verejnom zdravotníctve 

prof. MUDr. Zuzana 
Krištúfková, PhD., MPH PP 3 A-

PH 12 24   36 62 98 

VZM060 Nemocničná hygiena prof. MUDr. Zuzana 
Krištúfková, PhD., MPH PP 4 S 24 12   36 64 100 

VZM050 Pracovná zdravotná služba MUDr. Danica Henčeková, PhD. PP 3 S 12 12   24 70 94 

VZM026 Starostlivosť o seniorov doc. MUDr. Štefánia Moricová, 
PhD., MPH PP 3 S 12 12   24 70 94 

VZM027 Zdravotnícke informačné 
systémy RNDr. Soňa Wimmerová, PhD. PP 2 A-

PH 12 12   24 46 70 

VZM028 Zdravotnícke právo JUDr. Pavol Kádek, PhD. PP 3 S 24 12   36 60 96 

spolu  PP       24   132 108   240     
VZM035-
PVP Finančný manažment   PVP 2 A-

PH 12 12   24 46 70 

VZM034-
PVP Molekulová epidemiológia prof. Ing. Ivan Čižnár, DrSc. PVP 2 S 12 12   24 46 70 

VZM040-
PVP 

Štátny zdravotný dozor 
a štátny potravinový dozor 
a dokumentácia  vo 
verejnom zdravotníctve 

PhDr. Matej Mucska, PhD., 
MPH PVP 2 S 24 12   36 34 70 

VZM053-
PVP 

Tropické verejné 
zdravotníctvo 

prof. MUDr. Eva Horváthová, 
PhD., MPH PVP 2 A-

PH 12 12   24 46 70 

SPOLU za zimný semester   24+ 6 
PVP   192 156   348 664 1012 

4. SEMESTER / letný  

VZM029 Diplomový seminár RNDr. Ladislava Wsólová, PhD. PP 4 A-
PH   20   20 85 105 

VZM031 Programy vo verejnom 
zdravotníctve 

doc. PhDr. Robert Ochaba, 
PhD., MPH PP 3 S 4 6   10 85 95 

VZM033 Zdravotná politika prof.Ing. Nadežda Jankelová, 
PhD., MPH PP 4 S 10 10   20 85 105 

VZM-DP Záverečná diplomová práca PhDr. Matej Mucska, PhD., 
MPH PP 1 A-

PH         20 20 

VZMPSS1 Obhajoba Diplomovej práce prof. MUDr. Zuzana 
Krištúfková, PhD., MPH PP 2 ŠS         5 5 

VZMPSS3 Epidemiológia a prevencia prof. MUDr. Zuzana 
Krištúfková, PhD., MPH PP 4 ŠS         40 40 

VZMPSS2 Ochrana a podpora zdravia prof. MUDr. Zuzana 
Krištúfková, PhD., MPH PP 4 ŠS         40 40 

VZMPSS5 Zdravie pri práci prof. MUDr. Zuzana 
Krištúfková, PhD., MPH PP 4 ŠS         40 40 

VZMPSS4 Zdravotná politika 
a manažment 

prof. MUDr. Zuzana 
Krištúfková, PhD., MPH PP 4 ŠS         40 40 

SPOLU za letný semester      30   14 36   50 440 490 
spolu za druhý ročník Mgr.     60   206 192   398 1104 1502 



Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita 
Fakulta: Fakulta verejného zdravotníctva SZU v Bratislave 
Študijný odbor: verejné zdravotníctvo 
Študijný program: verejné zdravotníctvo 
Stupeň VŠ štúdia: bakalársky 
Forma štúdia: externá 4-ročná forma štúdia 
Ročník: 1. 
Jazyk potrebný na absolvovanie predmetu: slovenský 

 

Interný kód 
predmetu Študijný predmet 

Učiteľ zabezpečujúci 
výučbu a hodnotenie 

predmetu 

D
ru

h 
pr

ed
m

et
u 

E
C

T
S 

 k
re

di
ty

 

Sp
ôs

ob
 u

ko
nč

en
ia

 
pr

ed
m

et
u 

 

Rozsah výučby 
za semester 

prac. záťaž 
študenta 

po
če

t h
od

ín
 sp

ol
u 

P S/C OP 

ko
nt

ro
lo

va
né

 
sa

m
oš

tú
di

um
 

ko
nt

ak
tn

á 
vý

uč
ba

 

1. SEMESTER / zimný 

VZBx001A Anatómia 1 MUDr. Hisham El Falougy, 
PhD. PP 2 PH 10 0 0 40 10 50 

VZBx003 Biofyzika Ing Jozef Baláž, PhD. PP 3 S 10 0 0 65 10 75 

VZBx004 Biochémia RNDr. Zora Krivošíková, 
PhD. PP 3 S 10 0 0 65 10 75 

VZBx005 Biológia  doc. RNDr. Elena Szabová, 
CSc. PP 3 S 10 5 0 65 10 75 

VZBx006A Fyziológia 1 PharmDr. Štefan Mátyás, 
PhD. PP 2 PH 10 5 0 40 10 50 

VZBx008 Základy etiky prof. MUDr. Jozef Glasa, 
CSc., PhD. PP 2 S 8 0 0 42 8 50 

VZBx009 Základy verejného 
zdravotníctva 

doc. MUDr. Štefánia 
Moricová, PhD., MPH PP 4 S 16 0 0 84 16 100 

VZBx043-
OP 

Informačné systémy vo 
verejnom zdravotníctve  

RNDr. Soňa Wimmerová, 
PhD. OP 3 PH 0 0 90 0 90 90 

VZBx007A Základy informatiky 
a PC zručností 1 

RNDr. Soňa Wimmerová, 
PhD. PP 3 PH 10 0 0 65 10 75 

spolu za zimný semester     25   84 10 90 466 174 640 
2. SEMESTER / letný 

VZBx001B Anatómia 2 MUDr. Hisham El Falougy, 
PhD. PP 2 S 10 0 0 40 10 50 

VZBx006B Fyziológia 2 PharmDr. Štefan Mátyás, 
PhD. PP 2 S 10 0 0 40 10 50 

VZBx028 Základy ošetrovateľstva  PhDr. Bc.Zuzana 
Rybárová, PhD.,MPH PP 1 PH 6 0 0 19 6 25 

VZBx015 Prvá pomoc MUDr. Michal Liška PP 1 PH 8 0 0 17 8 25 

VZBx010A Pohybová aktivita a 
zdravie 1 

PaedDr. Veronika 
Tirpáková, PhD. PP 1 PH 2 0 0 23 2 25 

VZBx007B Základy informatiky 
a PC zručností 2 

RNDr. Soňa Wimmerová, 
PhD. PP 3 PH 10 0 0 65 10 75 

VZBx011 Zdravotnícka 
starostlivosť 

MUDr. Katarína Dostálová, 
PhD., MPH PP 3 S 8 0 0 67 8 75 

VZBx045-
LPP Letná prázdninová prax doc. MUDr. Štefánia 

Moricová, PhD., MPH OP 6 PH 0 0 180 0 180 180 

VZBx002A Anglický jazyk 1 Mgr. Ľubomír Gottpreis PVP 1 PH 8 0 0 17 8 25 
VZBx049A Nemecký jazyk 1 MUDr. Mathias Kramar PVP 1 PH 8 0 0 17 8 25 
spolu za letný semester     20   62   180 288 242 530 
spolu za prvý ročník Bc.     45   146 10 270 754 416 1170 

Tento študijný plán je pre študentov, ktorí začali štúdium v akademickom roku 2022/2023 
  



 
Študijný plán I. stupňa  (bakalárske štúdium) - akademický rok 2022/23 
Študijný program verejné zdravotníctvo 
Študijný odbor  verejné zdravotníctvo 
2. ročník - externá forma štúdia (4-ročné štúdium) 

Kód 
predmetu Študijný predmet Učiteľ zodp. za výučbu 
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3. SEMESTER / zimný 

VZBx002B Anglický jazyk 2  PhDr. Mária Tóthová 
Cellengová PP 2 A-PH 8     8 42 50 

VZBx012A Bioštatistika 1 RNDr. Ladislava Wsólová, 
PhD. PP 3 A-PH 10     10 65 75 

VZBx020A Mikrobiológia  1 prof. RNDr. Shubhada 
Bopegamage, CSc. PP 3 A-PH 10     10 65 75 

VZBx021A Patologická anatómia 
1 MUDr. Henrieta Šidlová, PhD. PP 3 A-PH 8     8 67 75 

VZBx022A Patologická 
fyziológia 1 MUDr. Miroslav Vlček, PhD. PP 3 A-PH 8     8 67 75 

VZBx010B Telesná výchova 2 PaedDr. Veronika Tirpáková, 
PhD. PP 2 A-PH 2     2 48 50 

VZBx024 Výchova k zdraviu Mgr. Mária Bartušová, PhD. PP 2 S 6     6 44 50 

VZBx025 Základy hygieny   PhDr. Matej Mucska, PhD., 
MPH PP 3 S 8     8 67 75 

VZBx007B Základy informatiky 
a PC zručností 2 RNDr. Soňa Wimmerová, PhD. PP 2 A-PH 8     8 42 50 

spolu za zimný semester     23   68     68 507 575 
4. SEMESTER / letný                     
VZBx002C Anglický jazyk 3  PhDr. Mária Tóthová 

Cellengová PP 2 S 4     4 46 50 

VZBx012B Bioštatistika 2 RNDr. Ladislava Wsólová, 
PhD. PP 3 S 8     8 67 75 

VZBx020B Mikrobiológia  2 prof. RNDr. Shubhada 
Bopegamage, CSc. PP 3 S 10     10 65 75 

VZBx021B Patologická anatómia 
2 MUDr. Henrieta Šidlová, PhD. PP 3 S 8     8 67 75 

VZBx022B Patologická 
fyziológia 2 MUDr. Miroslav Vlček, PhD. PP 3 S 8     8 67 75 

VZBx013 Profesijná 
komunikácia 

doc.PhDr.Daniela Čechová, 
PhD. PP 2 A-PH 8     8 42 50 

VZBx015 Prvá pomoc MUDr. Michal Liška PP 2 A-PH 8     8 42 50 

VZBx031 Základy ekonomiky prof. Ing. Nadežda Jankelová, 
PhD., MPH PP 2 A-PH 8     8 42 50 

VZBx028 Základy 
ošetrovateľstva PhDr. Zuzana Rybárová, PhD. PP 2 A-PH 6     6 44 50 

spolu za letný semester     22   68     68 482 550 
spolu za druhý ročník Bc.   45  136   136 989 1125 

 
  



Študijný plán I. stupňa  (bakalárske štúdium) - akademický rok 2022/23 
Študijný program verejné zdravotníctvo 
Študijný odbor  verejné zdravotníctvo 
3. ročník - externá forma štúdia (4-ročné štúdium)  
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predmetu Študijný predmet Učiteľ zodp. za výučbu 
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5. SEMESTER /zimný 

VZBx044 Environmentálne 
zdravie PhDr. Matej Mucska, PhD., MPH PP 3 S 8     8 67 75 

VZBx018 Demografia  prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, 
PhD., MPH PP 3 S 6     6 69 75 

VZBx014 Metodológia tvorby 
odbornej práce PhDr. Matej Mucska, PhD., MPH PP 1 PR 8     8 17 25 

VZBx019A Metódy 
epidemiológie 1 

prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, 
PhD., MPH PP 3 PR 8     8 67 75 

VZBx048 Právo v 
zdravotníctve  JUDr. Pavol Kádek, PhD. PP 2 S 6     6 44 50 

VZBx049A Radiačná ochrana 1 Ing. Igor Gomola, PhD. PP 2 PR 10     10 41 51 

VZBx030 Sociálne 
determinanty zdravia 

doc. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., 
MPH PP 2 S 6     6 44 50 

VZBx047 
Základy 
telovýchovného 
lekárstva 

MUDr. Pavel Malovič, PhD., 
MPH PP 1 PR 4     4 21 25 

 VZBx033A Zdravie pri práci 1 MUDr. Danica Henčeková, PhD. PP 3 PR 8     8 67 75 

spolu za zimný semester     20   64     64 437 501 

6. SEMESTER / letný 

VZBx035A 
Epidemiológia 
a prevencia 
infekčných chorôb 1 

doc. MUDr. Eva Máderová, CSc. PP 3 PR 10     10 79 89 

VZBx019B Metódy 
epidemiológie 2 

prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, 
PhD., MPH PP 3 S 8     8 67 75 

VZBx027A Odborná prax 1 PhDr. Matej Mucska, PhD., MPH PP 3 PR     80   10 90 

VZBx037 Príprava záverečnej 
práce PhDr. Matej Mucska, PhD., MPH PP 1 PR 4     4 21 25 

VZBx049B Radiačná ochrana 2 Ing. Igor Gomola, PhD. PP 3 S 10     10 89 99 

VZBx032 Základy 
manažmentu 

prof. Ing. Nadežda Jankelová, 
PhD., MPH PP 3 PR 8     8 67 75 

VZBx038 Základy prevencie  Mgr. Mária Bartušová, PhD. PP 3 S 8     8 91 99 

VZBx039 Základy  zdravotnej 
politiky 

prof. Ing. Nadežda Jankelová, 
PhD., MPH PP 3 S 8     8 91 99 

VZBx033B Zdravie pri práci 2 MUDr. Danica Henčeková, PhD. PP 3 S 8     8 91 99 
spolu za letný semester     25   64   80 64 606 750 

spolu za tretí ročník Bc.     45   128   80 128 1043 1251 

 
  



 
Študijný plán I. stupňa  (bakalárske štúdium) - akademický rok 2022/23 
Študijný program verejné zdravotníctvo 
Študijný odbor  verejné zdravotníctvo 
4. ročník - externá forma štúdia (4-ročné štúdium)  
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7. SEMESTER /zimný 

VZBx035B Epidemiológia a prevencia 
infekčných chorôb 2 

doc. MUDr. Eva Máderová, 
CSc. PP 3 S 10     10 89 99 

VZBx050 Klinická výživa RNDr. Martina 
Valachovičová, PhD. PP 2 PR 6     6 68 74 

VZBx027B Odborná prax 2 PhDr. Matej Mucska, PhD., 
MPH PP 3 PR     80   10 90 

VZBx035 Právo vo verejnom 
zdravotníctve  JUDr. Pavol Kádek, PhD. PP 3 S 8     8 81 89 

VZBx041 Štátny zdravotný dozor  PhDr. Matej Mucska, PhD., 
MPH PP 4 S 10     10 90 100 

VZBx051A Základy klinickej medicíny 
1 

prof. MUDr. Eva 
Horváthová, PhD., MPH PP 3 PR 6     6 93 99 

VZBx040 Zdravotnícka štatistika RNDr. Ladislava Wsólová, 
PhD. PP 4 S 8     8 92 100 

spolu za zimný semester     22   48   80 48 523 651 

8. SEMESTER / letný                     

 VZBx053 Seminár k záverečnej práci PhDr. Matej Mucska, PhD., 
MPH PP 1 PR 4     4 45 49 

 VZBx054 Súčasné problémy vo 
verejnom zdravotníctve 

PhDr. Matej Mucska, PhD., 
MPH PP 3 S 6     6 69 75 

VZBx051B Základy klinickej medicíny 
2 

MUDr. Katarína Dostálová, 
PhD., MPH PP 3 PR 6     6 69 75 

VZBx042 Záverečná Bc. práca  PhDr. Matej Mucska, PhD., 
MPH PP 1 PR         49 49 

VZBxPSS3 Epidemiológia prof. MUDr. Zuzana 
Krištúfková, PhD., MPH PP 4 ŠS         40 40 

VZBxPSS1 Obhajoba bakalárskej práce prof. MUDr. Zuzana 
Krištúfková, PhD., MPH PP 3 ŠS         25 25 

 VZBxPSS4 Ochrana verejného zdravia prof. MUDr. Zuzana 
Krištúfková, PhD., MPH PP 4 ŠS         40 40 

 VZBxPSS2 Životné prostredie a zdravie prof. MUDr. Zuzana 
Krištúfková, PhD., MPH PP 4 ŠS         40 40 

spolu za letný semester     23   16     16 377 393 

 
  



 
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita 
Fakulta: Fakulta verejného zdravotníctva SZU v Bratislave 
Študijný odbor: verejné zdravotníctvo 
Študijný program: verejné zdravotníctvo 
Stupeň VŠ štúdia: II. magisterský 
Forma štúdia: externá 
Ročník: 1. 
Jazyk potrebný na absolvovanie : slovenský 

 
ŠTUDIJNÝ PLÁN   akademický rok 2022/23 
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ZIMNÝ SEMESTER 

VZMx054A Ochrana a podpora 
zdravia I. 

PhDr. Juraj Tihányi, PhD., 
MPH PP 3 PH 12     63 12 75 

VZMx008 Špeciálna biológia doc. RNDr. Elena Szabová, 
CSc. PP 3 S 8     67 8 75 

VZMx021A Bioštatistika I. RNDr. Ladislava Wsólová, 
PhD. PP 3 PH 12     63 12 75 

VZMx002 

Epidemiológia a 
prevencia 
kardiovaskulárnych 
chorôb, obezity a diabetu 

doc. MUDr. Martin Gajdoš, 
PhD. PP 2 PH 8     42 8 50 

VZMx003 
Epidemiológia a 
prevencia onkologických 
chorôb 

MUDr. Juraj Detvay, PhD., 
MPH PP 2 PH 6     44 6 50 

VZMx055 Prevencia v gynekológii a 
pôrodníctve doc. MUDr. Igor Rusňák, CSc. PP 2 PH 6     44 6 50 

VZMx006 Hodnotenie zdravotného 
rizika MUDr. Ľubica Murínová, PhD. PP 2 S 6     47 8 55 

VZMx009 Odborná prax I. prof. MUDr. Cyril Klement, 
CSc. PP 3       90     90 

spolu za zimný semester     20       90 370 60 520 
LETNÝ SEMESTER 

VZMx054B Ochrana a podpora 
zdravia II. 

PhDr. Juraj Tihányi, PhD., 
MPH PP 3 S 12     63 12 75 

VZMx005A Základy terénnej 
epidemiológie I. 

prof. MUDr. Zuzana 
Krištúfková, PhD., MPH PP 3 PH 10     65 10 75 

VZMx021B Bioštatistika 2 RNDr. Ladislava Wsólová, 
PhD. PP 3 S 12     63 12 75 

VZMx050A 
Pracovná zdravotná 
služba a choroby z 
povolania I.  

doc. MUDr. Štefánia 
Moricová, PhD., MPH PP 3 PH 6     69 6 75 

VZMx057 Imunológia a alergológia prof. MUDr. Eva Horváthová, 
PhD., MPH PP 2 S  6     44 6 50 

VZMx058 Základy toxikológie doc. Elena Szabová, CSc. PP 2 S 8     42 8 50 

VZMx020 Základy vedecko-
výskumnej práce prof. Ing. Ivan Čižnár, DrSc.   PP 1 PH 8     17 8 25 

  Odborná prax II. prof. MUDr. Cyril Klement, 
CSc. PP 3       90     90 

spolu za letný semester     20       90 363 62 515 
spolu za prvý ročník Mgr.   40    180 733 122 1035 

Tento študijný plán je pre študentov, ktorí začali štúdium v akademickom roku 2022/2023 
  



Študijný plán II. stupňa  (magisterské štúdium) - akademický rok 2022/23 
Študijný program verejné zdravotníctvo 
Študijný odbor verejné zdravotníctvo 
2. ročník - externá forma štúdia (trojročné štúdium) 

Kód 
predmetu Študijný predmet Učiteľ zodp. za výučbu 
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3. SEMESTER / zimný 

VZMx021 Bioštatistika RNDr. Ladislava Wsólová, PhD. PP 2 A-
PH 8     8 42 50 

VZMx010 Ekonomika 
zdravotníctva 

prof. Ing. Nadežda Jankelová, 
PhD., MPH PP 3 S 6     6 69 75 

VZMx012 

Epidemiológia a 
prevencia pohybových 
chorôb, úrazov 
a osteoporózy 

Mgr. Mária Bartušová, PhD. PP 2 A-
PH 6     6 44 50 

VZMx017 Projektový manažment prof. Ing. Nadežda Jankelová, 
PhD., MPH PP 2 A-

PH 6     6 44 50 

VZMx026 Starostlivosť o seniorov doc. MUDr. Štefánia Moricová, 
PhD., MPH, mim. prof. PP 3 S 6     6 88 94 

VZMx049 Vakcinológia MUDr. Andrea Kološová, PhD. PP 3 S 6     6 69 75 

VZMx020 Základy vedecko- 
výskumnej práce prof. Ing. Ivan Čižnár, DrSc.   PP 2 A-

PH 4     4 46 50 

        17               

VZMx007 Manažment kvality   PVP 1 A-
PH 8     8 17 25 

VZMx053-
PVP 

Tropické verejné 
zdravotníctvo 

prof. MUDr. Eva Horváthová, 
PhD., MPH PVP 2 A-

PH 4     4 66 70 

VZMx042-
PVP Základy adiktológie doc. PhDr. Robert Ochaba, 

PhD., MPH PVP 1 A-
PH 4     4 21 25 

SPOLU za zimný semester   17+ 3 PVP   58     58 506 564 

4. SEMESTER / letný 

VZMx056 Manažment vo 
verejnom zdravotníctve 

prof. Ing. Nadežda Jankelová, 
PhD. PP 4 S 10     10 96 106 

VZMx022 Mimoriadne situácie vo 
verejnom zdravotníctve 

prof. MUDr. Zuzana 
Krištúfková, PhD., MPH PP 3 A-

PH 10     10 88 98 

VZMx060 Nemocničná hygiena prof. MUDr. Zuzana 
Krištúfková, PhD., MPH PP 4 S 8     8 92 100 

VZMx027 Zdravotnícke 
informačné systémy RNDr. Soňa Wimmerová, PhD. PP 2 A-

PH 6     6 64 70 

VZMx028 Zdravotnícke právo  JUDr. Pavol Kádek, PhD. PP 3 S 8     8 88 96 

        16               
VZMx051-
PVP 

Komunikácia vo 
verejnom zdravotníctve 

doc.PhDr.Daniela Čechová, 
PhD. PVP 1 A-

PH 4     4 21 25 

VZMx047-
PVP Manažérska etika prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., 

PhD. PVP 1 A-
PH 6     6 19 25 

VZMx048-
PVP 

Objektivizácia faktorov 
životného a pracovného 
prostredia 

PhDr. Matej Mucska, PhD., 
MPH PVP 2 S 8     8 42 50 

VZMx045-
PVP 

Zdravotné 
poisťovníctvo 

doc. MUDr. Štefánia Moricová, 
PhD., MPH PVP 2 S 6     6 44 50 

SPOLU za letný semester   16+ 3 PVP   66     66 554 620 

spolu za druhý ročník Mgr.     39   124     124 1060 1184 

  



 
Študijný plán II. stupňa  (magisterské štúdium) - akademický rok 2022/23 
Študijný program verejné zdravotníctvo 
Študijný odbor verejné zdravotníctvo 
3. ročník - externá forma štúdia (trojročné štúdium) 
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predmetu Študijný predmet Učiteľ zodp. za výučbu 
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5. SEMESTER / zimný 

VZMx014 Komunitná medicína MUDr. Katarína Dostálová, 
PhD., MPH PP 2 S 8     8 66 74 

VZMx050 Pracovná zdravotná 
služba 

MUDr. Danica Henčeková, 
PhD. PP 3 S 6     6 88 94 

VZMx031 
Programy vo 
verejnom 
zdravotníctve 

doc. PhDr. Robert Ochaba, 
PhD., MPH PP 3 S 8     8 87 95 

VZMx033 Zdravotná politika prof.Ing. Nadežda 
Jankelová, PhD., MPH PP 4 S 8     8 97 105 

        12               
VZMx035
-PVP Finančný manažment   PVP 2 PH 8     8 62 70 

VZMx034
-PVP 

Molekulová 
epidemiológia 

prof. Ing. Ivan Čižnár, 
DrSc. PVP 2 S 6     6 64 70 

VZMx052
-PVP 

Problematika 
rómskeho etnika 

doc. MUDr. Ivan 
Bartošovič, PhD. PVP 1 PH 4     4 21 25 

VZMx043
-PVP 

Strategický 
manažment 

prof..Ing. Nadežda 
Jankelová, PhD. PVP 1 PH 8     8 17 25 

VZMx044
-PVP 

Svetová a európska 
zdravotná politika 

prof.Ing. Nadežda 
Jankelová, PhD., MPH PVP 2 S 6     6 44 50 

VZMx040
-PVP 

Štátny zdravotný 
dozor a štátny 
potravinový dozor 
a dokumentácia  vo 
verejnom 
zdravitníctve 

PhDr. Matej Mucska, PhD., 
MPH PVP 2 S 6     6 64 70 

SPOLU za zimný semester   12+ 5 PVP   68     68 610 678 

6. SEMESTER / letný 

VZMx029 Diplomový seminár  RNDr. Ladislava Wsólová, 
PhD. PP 4 PH 16     16 80 96 

VZMx-DP Záverečná diplomová 
práca 

PhDr. Matej Mucska, PhD., 
MPH PP 1 A-

PH         9 9 

VZMxPSS
1 

Obhajoba Diplomovej 
práce 

prof. MUDr. Zuzana 
Krištúfková, PhD., MPH PP 2 ŠS         25 25 

VZMxPSS
3 

Epidemiológia a 
prevencia 

prof. MUDr. Zuzana 
Krištúfková, PhD., MPH PP 4 ŠS         40 40 

VZMxPSS
2 

Ochrana a podpora 
zdravia 

prof. MUDr. Zuzana 
Krištúfková, PhD., MPH PP 4 ŠS         40 40 

VZMxPSS
5 Zdravie pri práci prof. MUDr. Zuzana 

Krištúfková, PhD., MPH PP 4 ŠS         40 40 

VZMxPSS
4 

Zdravotná politika 
a manažment 

prof. MUDr. Zuzana 
Krištúfková, PhD., MPH PP 4 ŠS         40 40 

SPOLU za letný semester     23   16     16 274 290 

spolu za tretí ročník Mgr.     35   84     84 884 968 
 

 



ŠTUDIJNÝ ODBOR 
 

VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO 
 

 Verejné zdravotníctvo je multidisciplinárny vedný odbor zaoberajúci sa zdravím populácie a 
spôsobmi ako predchádzať chorobám, posilňovať zdravie a predlžovať život prostredníctvom 
organizovaného úsilia spoločnosti. 
 
Obsah študijného odboru musí byť založený na výskume, teórii a praxi v hygiene, 
epidemiológii a faktoroch ohrozujúcich zdravie. Študijný odbor Verejné zdravotníctvo musí 
explicitne zahŕňať nasledovné skupiny predmetov:  

- biomedicínske 
- humanitné a behaviorálne 
- preventívna medicína 
- informačné technológie 
- jazykové (najmä latinský jazyk a cudzí jazyk) 
- ostatné (napríklad: štatistika, diplomová práca) 

 
Verejné zdravotníctvo je študijný odbor zo sústavy študijných odborov, spracovaných 
Ministerstvom školstva SR, ako oblasť poznania (§ 50 ods. 1 Zákona č.131/2002, v ktorej 
absolvent študijného programu (§ 51 ods. 1 Zákona č.131/2002) nadobudne profesionálnu 
spôsobilosť / kompetenciu vykonávať svoje pôvodné povolanie alebo sa pripraví pokračovať 
v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. 
 
Identifikácia študijného odboru v štruktúre podľa § 50 ods.5 
 

(a) názov a číslo študijného odboru:  
Verejné zdravotníctvo (ANGLICKÝ NÁZOV Public Health) 
 

(b) stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa odbor študuje a štandardnú dĺžku 
študijných programov pre tieto stupne vysokoškolského štúdia: 

 
Od 1. septembra 2019 je účinná nová sústava študijných odborov Slovenskej republiky, v 
ktorej môžu vysoké školy Slovenskej republiky poskytovať vysokoškolského vzdelávanie. 
Sústava je vydaná formou Vyhlášky č. 244/2019 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 
športu Slovenskej republiky o sústave študijných odborov Slovenskej republiky. 
 
Študijný odbor Verejné zdravotníctvo sa môže podľa Sústavy študijných odborov študovať: 

• v prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou 3 roky v dennej 
forme a 4 roky v externej forme 

• v druhom stupni vysokoškolského štúdia (Mgr.) so štandardnou dĺžkou 2 roky v dennej 
a 3 roky externej forme 

• v treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.) so štandardnou dĺžkou 3 roky v dennej 
a 4 roky v externej forme 

 
 
  



 
Obsah študijného odboru 
 
 
Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa 
študijného programu prvého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného 
kvalifikačného rámca 
 
Vedomosti, zručnosti a kompetencie 
 
Absolvent je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom pripravený 
samostatne vykonávať odborné činnosti v oblasti ochrany zdravia, podpory zdravia a 
primárnej prevencie na základe ich poznania a praktických skúseností. Kompetencie 
absolventa verejného zdravotníctva sú: 
1. vykonávanie štátneho zdravotného dozoru na úseku životného a pracovného prostredia, 
ochrany zdravia pri práci, vytvárania a ochrany zdravých životných a pracovných podmienok 
detí a mládeže, na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, 
2. vykonávanie epidemiologického dohľadu nad infekčnými aj chronickými ochoreniami a z 
neho vyplývajúce odborné činnosti, 
3. vykonávanie aktivity v súlade so zásadami a koncepciou štátnej zdravotnej politiky a 
zúčastňovanie sa na plnení cieľov programov podpory zdravia a zdravotno-výchovných 
projektov, 
4. navrhovanie a vykonávanie základných opatrení, ktoré prispievajú ku kvalite a 
bezpečnosti pacienta a pracovníka v zdravotníckej a zdravotnej starostlivosti, 
5. práca s údajmi, ich uloženie a základná štatistická analýza nasledovaná odbornou 
interpretáciou. 
 
Absolvent verejného zdravotníctva má teoretické vedomosti a praktické zručnosti zo 
všeobecných a preventívnych medicínskych odborov, ktoré bude využívať v podpore a 
ochraňovaní zdravia, v prevencii vzniku chorôb, vo vzdelávaní a motivovaní k zdravému 
spôsobu života jednotlivca, rodiny, komunity a celej spoločnosti. 
 
Absolvent 
1. má základné poznatky z biomedicínskych a klinických odborov, ošetrovateľstva a odbornej 
terminológie, zdôvodňuje vymedzené ošetrovateľské, preventívne, diagnostické a terapeutické 
metódy a postupy,  
2. ovláda právne predpisy, plánovanie a manažment vo verejnom zdravotníctve, riadenie 
zdravotnej, sociálnej a environmentálnej politiky, 
3. aplikuje poznatky z epidemiológie a hygieny s dôrazom na pochopenie syntézy jednoty 
organizmu a prostredia v zdraví a chorobe, ovláda zber, spracovanie a vyhodnocovanie 
výsledkov hygienicko-epidemiologických činností a štúdií, 
4. uplatňuje základy zdravotníckej informatiky a štatistiky v praxi aj výskume, 
5. zdôvodňuje a aplikuje použitie epidemiologických metód, metód procesu ochrany a 
podpory zdravia a poznatkov z právnych predpisov v terénnej praxi, 
6. interpretuje a následne aplikuje právne predpisy, plánovanie a manažment vo verejnom 
zdravotníctve, riadenie zdravotnej, sociálnej a environmentálnej politiky, 
7. navrhuje proces, metódy, formy a prostriedky výchovy k zdraviu zamerané na formovanie 
zdravého spôsobu života, 
8. podieľa sa na riešení problematiky nozokomiálnych infekcií, dezinfekcie a sterilizácie, 
rezistencie na ATB v nemocničnom zariadení a v komunite, 
 
 
 
 
 
 



9. uplatňuje proces, metódy, formy a prostriedky výchovy k zdraviu zameranej na 
formovanie zdravého spôsobu života, 
10. má poznatky z psychológie a sociológie, profesionálne zamerané zásady a spôsoby 
komunikácie v profesionálnej činnosti, 
11. ovláda zásady zdravotníckej etiky, 
12. ovláda základy informatiky, štatistiky a vedeckej práce vo svojom odbore, ovláda 
spôsoby získavania vedeckých a odborných informácií, 
13. ovláda cudzí jazyk na úrovni, ktorá mu umožní orientáciu v zahraničnej odbornej 
literatúre, je schopný permanentne získavať najnovšie poznatky, ďalej sa vzdelávať a aktívne 
prenášať získané poznatky do praxe, 
14. je schopný organizovať si vlastné vzdelávanie a výskum, udržuje kontakt s novými 
poznatkami vo svojom odbore a pokračuje vo vlastnom profesionálnom rozvoji. 
Absolvent študijného odboru je pri výkone svojej profesie nezávislý a zohľadňuje moderné 
trendy teórie a praxe vo verejnom zdravotníctve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa 
študijného programu druhého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného 
kvalifikačného rámca 
 
Vedomosti, zručnosti a kompetencie 
 
Absolvent študijného odboru verejné zdravotníctvo je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník 
so širokým odborným profilom pripravený samostatne vykonávať odborné činnosti v oblasti 
podpory a ochrany zdravia, primárnej prevencie a v oblasti klinickej epidemiológie a výskumu. 
 
Kompetencie absolventa verejného zdravotníctva sú: 
1. vykonávanie štátneho zdravotného dozoru na úseku životného a pracovného prostredia, 
ochrany zdravia pri práci, vytvárania a ochrany zdravých životných a pracovných podmienok 
detí a mládeže, na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, 
2. vykonávanie epidemiologického dohľadu a z neho vyplývajúce odborné činnosti, 
3. vykonávanie aktivity v súlade so zásadami a koncepciou štátnej zdravotnej politiky a 
zúčastňovať sa na plnení cieľov programov podpory zdravia a zdravotno-výchovných 
projektov, 
4. plánovanie činností súvisiacich s dopadom na zdravie, 
5. vykonávanie expertíznych činností, analýz zdravotného stavu populácie a príčin jeho 
zmien, poradenstva, 
6. vykonávanie zdravotníckej administratívy, 
7. vedenie procesov kontinuálneho zvyšovania kvality poskytovaných služieb v 
zdravotníctve, 
8. podporovanie vzdelávania a výskumnej činnosti. 
 
Absolvent verejného zdravotníctva má teoretické vedomosti a praktické zručnosti, ktoré sú 
potrebné pri práci vo verejnom a súkromnom sektore v oblasti rozvoja, podpory a ochrany 
zdravia, pri plánovaní činností s dopadom na zdravie a v zdravotníckej administratíve. 
 
Absolvent 
1. má vedomosti v oblasti klinickej epidemiológie, medicíne založenej na dôkazoch, 
2. má vedomosti v oblasti podpory a ochrany zdravia jednotlivca a spoločnosti, pripravuje a 
plánuje obsahový, časový aj rozpočtový rámec projektov v oblasti ochrany a podpory zdravia, 
taktiež pripravuje, plánuje a hodnotí účinnosť intervenčných programov,  
3. aplikuje právne predpisy, plánovanie a manažment vo verejnom zdravotníctve, riadenie 
zdravotnej, sociálnej a environmentálnej politiky, 
4. hodnotí ukazovatele zdravia a následne navrhuje riešenia na zlepšenie, objektivizuje 
fyzikálne, chemické a biologické faktory životného a pracovného prostredia, 
5. definuje a dodržiava zdravotnícku etiku, základy metodológie v praxi a výskume a 
medicínsku informatiku a štatistiku, zdôvodňuje vymedzené ošetrovateľské, preventívne, 
diagnostické a terapeutické metódy a postupy, 
6. vykonáva manažment kvality a manažment ľudských zdrojov, 
7. definuje a analyzuje problematiku nozokomiálnych infekcií, dezinfekcie a sterilizácie, 
rezistencie na ATB v nemocničnom zariadení a v komunite, 
8. posudzuje a vyhodnocuje riziká a zdravotné potreby komunity (pracoviska, podniku), 
9. má vedomosti v oblasti vedy, analyzuje a interpretuje štatistické údaje, vie použiť 
štatistické spracovanie údajov na univariantnej, bivariantnej a multivariantnej úrovni, 
 
 
 
 
 
 

 



10. komunikuje na profesionálnej úrovni vo svojom odbore, ovláda cudzí jazyk na úrovni, 
ktorá umožní orientáciu v zahraničnej odbornej literatúre, je schopný organizovať si vlastné 
vzdelávanie a výskum, 
11. je schopný permanentne získavať najnovšie poznatky, ďalej sa vzdelávať a aktívne 
prenášať získané poznatky do praxe, 
12. ovláda základy vedeckej práce vo svojom odbore a ovláda spôsoby získavania vedeckých 
a odborných informácií, 
13. diskutuje a prezentuje rôznym spôsobom odborné problémy a ich riešenia, je schopný 
porozumieť a vysvetliť kvantitatívne rozmery problému, 
14. oboznamuje sa s novými poznatkami vo svojom odbore a pokračuje vo vlastnom 
profesionálnom rozvoji, 
15. diskutuje a prezentuje rôznym spôsobom odborné problémy a ich riešenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa 
študijného programu tretieho stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného 
kvalifikačného rámca 
 
Vedomosti, zručnosti a kompetencie 
 
Profil absolventa doktorandského štúdia charakterizujú všeobecné požiadavky, najmä 
zvládnutie metodiky a metodológie samostatnej vedeckej práce a tvorivej činnosti v odbore 
verejné zdravotníctvo a súvisiacich vedných oblastiach, ako aj zvládnutie zdrojov domácej a 
zahraničnej odbornej literatúry, ktorá dokumentuje vývoj a profiluje stav tohto odboru. 
Výsledky sa prejavujú v samostatnom vedeckom bádaní, ako aj pravidelnou publikáciou 
odborných a vedeckých prác, najmä v odborných a vedeckých periodikách, zborníkoch, 
monografiách a učebných textoch v Slovenskej republike a v zahraničí. Súčasťou profilu 
absolventa sú aj osobitné požiadavky. Absolvent sa profiluje cez všeobecno-teoretické, 
metodologické a výskumné osobitosti študijného odboru a vedecké napredovanie v 
príslušných odboroch. Absolvent doktorandského štúdia je pripravený samostatne analyzovať 
zložité situácie zdravotníckej a sociálnej praxe a presadzovať ich riešenie do vedeckých, 
teoretických a praktických modelov spoločenského prostredia. 
Absolvent je schopný prezentovať a publikovať svoje výsledky založené na dôkazoch. 
Navrhuje, overuje a implementuje nové výskumné a pracovné metódy, a to na základe 
získaných výsledkov, ktoré následne prezentuje a využíva ich pri uplatňovaní nových 
vedeckých a pracovných postupov. 
Absolvent sa vyznačuje kritickým, nezávislým a analytickým myslením. Je schopný 
prezentovať a publikovať výsledky vlastného výskumu a vývoja pred odbornou komunitou v 
Slovenskej republike a v zahraničí. Dokáže určiť zameranie výskumu a koordinovať tím vo 
vednom odbore v akademických inštitúciách alebo výskumných organizáciách. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Vysokoškolské vzdelávanie v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore verejné 
zdravotníctvo trvá v dennej forme štúdia tri roky. Štúdium zahŕňa povinnú súvislú prax v rozsahu 
najmenej štyri týždne na pracovisku verejného zdravotníctva podľa NV č.296/2010 Z.z. 
Minimálne požiadavky na obsah vzdelávania: 
1.Teoretická výučba  
1.1 medicínske predmety 
- patologická anatómia, 
- patologická fyziológia, 
- základy jednotlivých medicínskych odborov, 
- biofyzika, 
- biochémia, 
- mikrobiológia 
1.2 humanitné predmety 
- psychológia a profesijná komunikácia, 
- základy etiky, 
- právo a legislatíva v zdravotníctve, 
- demografia, 
- sociológia zdravia. 
1.3 špecifické predmety pre verejné zdravotníctvo 
- základy verejného zdravotníctva, 
- základné princípy epidemiológie, 
- hygiena výživy 
- hygiena detí a mládeže, 
- hygiena práce, 
- hygiena životného prostredia, 
- hygiena žiarenia, 
- základy zdravotnej politiky, 
- zdravotnícka štatistika, 
- princípy ochrany zdravia a štátny zdravotný dozor, 
- objektivizácia faktorov životného a pracovného prostredia, 
- výchova k zdraviu. 
2.Praktická výučba pod odborným dohľadom  
- pracoviská mikrobiológie, 
 -pracoviská epidemiológie,  
- pracoviská preventívneho pracovného lekárstva,  
- pracoviská poradní zdravia, 
- vybrané pracoviská zdravotníckych zariadení,  
- exkurzie do podnikov, 
- hygienické laboratória zamerané na hygienu životného prostredia, exkurzie do 
hydrometeorologických ústavov, čistiarní odpadových vôd, skládok tuhého komunálneho odpadu 
a podobne, 
- úrady verejného zdravotníctva. 
 
Štúdiom sa získavajú primerané vedomosti 
- z vied, na ktorých sú založené činnosti verejného zdravotníka, najmä z epidemiológie, 
- z environmentálneho zdravia, 
- z profesijnej etiky, komunikácie, ekonomiky a príslušných právnych predpisov a  
- praktické skúsenosti získané na úradoch verejného zdravotníctva a pod odborným dohľadom 
verejných zdravotníkov a ostatných zdravotníckych pracovníkov v oblasti verejného zdravotníctva. 
 
  



 
Erasmus+ - program EÚ pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport 

 
• Mobilita študentov 
 
 na štúdium (3-12 mesiacov) - je potrebná medziinštitucionálna dohoda, FVZ má 

zmluvy s 3 univerzitami:  
 České Budejovice (štúdium v češtine),  
 Olomouc (štúdium v češtine),  
 Debrecin (štúdium v angličtine alebo maďarčine).  

 na stáž (2-12 mesiacov) – dohoda medzi inštitúciami nie je potrebná, študent si môže 
aktívne vyhľadať pracovisko a zrealizovať Erasmus+ pobyt (vo všetkých štátoch EÚ 
a Nórsku, Islande, Lichtenštajnsku, Turecku, Severnom Macedónsku a Srbsku, v 
Spojenom kráľovstve stáž už nie je možná) 

 kombinovaná na štúdium a stáž 
 

 
• Mobilita pracovníkov 
 
 na výučbu (2-60 dní, min. 8 hodín výučby) - je potrebná medziinštitucionálna dohoda, 

FVZ má zmluvy s 3 univerzitami:  
 České Budejovice,  
 Olomouc,  
 Debrecin.  

 na školenie (2-60 dní) – dohoda medzi inštitúciami nie je potrebná, prednostne by mobilita 
mala byť zameraná na zlepšenie pedagogických zručností a tvorbu študijných programov, 
program Erasmus+ neumožňuje finančnú podporu na účasť na konferenciách 

 
 kombinovaná na výučbu a školenie 

 

 
� Dátum podania prihlášok študentov na mobilitu na štúdium: do 18. 11. 2022  

prihlášku na mobilitu študentov na štúdium nájdete na webe SZU pod odkazom pre program 
Erasmus+ http://www.szu.sk/userfiles/file/Erasmus/prihlaska_application_form.docx 

 
� Uskutočnenie výberu študentov na mobilitu na štúdium: 17.3.2023  
� Prihlášky na ostatné typy mobilitných aktivít sa podávajú priebežne 
 
 
Pre viac info ohľadom programu Erasmus+ prosím kontaktujte: 
Univerzitná koordinátorka Erasmus+: prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc. 
Erasmus+ kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Kafková 
Referát medzinárodných vzťahov SZU, zuzana.kafkova@szu.sk, tel: 02/59370 254 
 
  

http://www.szu.sk/userfiles/file/Erasmus/prihlaska_application_form.docx
mailto:zuzana.kafkova@szu.sk


Postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami 
 
 
Postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami upravuje Smernica č. 6/2021 

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave k zabezpečeniu všeobecne prístupného 

akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami na Slovenskej zdravotníckej 

univerzite v Bratislave 

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami: doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD., 

terezia.krcmeryova@szu.sk 



Zoznam odporúčanej literatúry pre študentov  
I. ročníka Bc. a Mgr. štúdia v dennej a externej forme 

 
 

ANATÓMIA 1, 2 
KUBÍKOVÁ,E., El FALOUGY, H.  a kol. 2020. Klinická anatómia. Bratislava: Univerzita Komenského, 
2020. 
MRÁZ, P. a kol. 2021. Anatómia ľudského tela. I. 4. vydanie. Bratislava : SAP, 2021. 
MRÁZ, P. a kol. 2021. Anatómia ľudského tela. II. Bratislava : SAP, 2021. 
BEŇUŠKA, J. a kol. 2005. Anatómia pre nelekárske študijné odbory. 1. diel. Bratislava: Univerzita 
Komenského,2005. 
BEŇUŠKA, J. a kol. 2005. Anatómia pre nelekárske študijné odbory. 2. diel. Bratislava: Univerzita 
Komenského, 2005. 
 
ANGLICKÝ JAZYK 1, 2 
HELP project: https://help-theproject.eu/moodle/ 
DŽUGANOVÁ, B., GRESTY, J. Angličtina pre lekárov a pracovníkov v zdravotníctve. Eastone Books, 
Bratislava, 2014. 
DŽUGANOVÁ, B. Medical English in Use, KRUPA, s.r.o., Košťany nad Turcom, 1998. 
https://www.who.int/ 
 
BIOFYZIKA 
BALÁŽ, J., PATAYOVÁ, H., GEBEOVÁ, K. 2020.  Biofyzika pre nelekárske zdravotnícke odbory. 
Bratislava: SZU, 2020. 
ROSINA, J., VRÁNOVÁ,  J., KOLÁŘOVÁ, H., STANEK, J. Biofyzika pro zdravotnické a biomedicínské 
obory, 2., doplněné vydání  Praha: Grada, 2021. 
 
BIOCHÉMIA 
MAREKOVÁ, M. 2017. Základy lekárskej, klinickej a laboratórnej biochémie.  
DOBROTA, D. a kol. 2012. Lekárska biochémia. 
ŠAJTER, V.  a kol., 2006. Biofyzika, biochémia a rádiológia. 
MAREKOVÁ, M. Interaktívny atlas biochémie – biochémia v schémach a obrazoch. 
https://www.mefanet.cz/res/file/mefanet2009/prezentace/marekova.pdf 
SCHNEIDERKA, P. a kol. Vybrané kapitoly z klinické biochemie. 
https://www1.lf1.cuni.cz/~kocna/biochem/text.htm 
 
BIOLÓGIA 
SZABOVÁ, E. a kol. 2017. Biológia, Učebné texty pre študentov VZ, SZU Bratislava, 2017. 
SNUSTAD, D. P., MICHAEL J. SIMMONS. 2009. Genetika, 2009. 
CAMPBELL, N. A., . REECE, J. B. 2006. Biologie, 2006. 
 
BIOŠTATISTIKA 1 (Bc. stupeň) 
ŘEHÁK, J., BROM, O. 2015. SPSS - Praktická analýza dat, Computer Press Brno, 2015. 
ZVÁROVÁ, J. 2016. Biomedicínska statistika I, Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum, 
Praha 2016. 
ŠULCOVÁ, M., ČIŽNÁR, I., FABIÁNOVÁ, E. a kol. 2012. Verejné zdravotníctvo, VEDA, Bratislava 2012 
ČIŽNÁR, I. a kol. 2012. Základy vedeckovýskumnej práce, SZU, Bratislava 2012, CD 
 
BIOŠTATISTIKA 1, 2  
HEBÁK,  P. a kol.: Vícerozměrné statistické metody1,2,3. Praha: INFORMATORIUM, 2004 (1), 2005 (2 a 
3). 
ŠULCOVÁ, M. a kol. 2012. Verejné zdravotníctvo. Bratislava: VEDA – vydavateľstvo Slovenskej akadémie 
vied. ISBN 978-80-224-1283-4. 
ČIŽNÁR, I. a kol. 2012. Základy vedecko-výskumnej práce. Bratislava: SZU, CD. 
 

https://www.who.int/
https://www1.lf1.cuni.cz/%7Ekocna/biochem/text.htm


 

EPIDEMIOLÓGIA A PREVENCIA CHORÔB TRÁVIACEHO SYSTÉMU 
KUŽELA, L. a kol. 2017. Gastroenterológia – klinické odporúčania 1. vyd. Bratislava: Herba 2017, 348 s. 
HRUŠOVSKÝ, Š. a kol. 2012. Internistická propedeutika. 1. vyd. Bratislava: Herba 2012, 800 s. 
HRUŠOVSKÝ, Š. 2007. Praktická hepatológia. 2. prepracované, aktualizované a rozšírené vyd. Malá lekárska 
knižnica, zväzok 20, Bratislava: Herba 2007, 272 s. 
 
EPIDEMIOLÓGIA A PREVENCIA KARDIOVASKULÁRNYCH CHORÔB, OBEZITY A DIABETU 
Aktuálna Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky. Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky, Bratislava 
(aktuálny rok). 
KAMENSKÝ G. A PELLA D. 2010. Zdravý životný štýl. Cesta k prevencii ochorení srdca a ciev.  Bratislava 
2010, Akadémia vzdelávania, AEPress, s.r.o., ISBN 979-80-88880-88-2. 
MACH F. et al. 2020. ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to 
reduce cardiovascular risk, 2020 European Heart Journal, 41, 111-188, doi:10.1093/eurheartj/ehz455. 
WILLIAMS B., et al. 2018. ESC/EAS Guidelines for the management of arterial hypertension, 2018 European 
Heart Journal, 39, 3021-3104, doi:10.1093/eurheartj/ehy339. 
 
EPIDEMIOLÓGIA A PREVENCIA ONKOLOGICKÝCH CHORÔB 
JURGA, Ľ. a kol. 2000. Klinická onkológia a rádioterapia. 1. vyd. Bratislava. Slovak Academic Press. 2000. 
1030 s. ISBN 80-88908-71-X. 
BÜCHLER, T. 2018. Speciální onkologie. 1. vydání. Maxdorf, 2018. 978-80-7345-539-2. 
 
EPIDEMIOLÓGIA A PREVENCIA POHYBOVÝCH CHORÔB, ÚRAZOV A OSTEOPORÓZY 
ŠIMKO P. et al. 2019. Princípy chirurgie. Va. Bratislava: PRIMA-PRINT, 2019, 1796 s. ISBN 
9788089017119 
WENDSCHE P., VESELÝ R. et al. 2019. Traumatologie. Galen, 2019. 371 s., ISBN 978-80-7492-452-1. 
POKORNÝ, V. 2002. Traumatologie. Praha : TRITON, 2002. 307 s. ISBN 80-7254-277-X.  
ŠVIHROVÁ, V. a kol. 2013. Základy klinickej medicíny II. Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave, 
2013. 96 s. ISBN 978-80-223-3384-9. 
 
EXKURZIE DO VYBRANÝCH PODNIKOV 
DERCOVÁ, K. a kol. Environmentálne záťaže na Slovensku - Progres v riešení environmentálnych záťaží 2. 
Banská Bystrica: Slovenská agentúra životného prostredia, 2021. Dostupné on-line: 
https://www.sazp.sk/app/cmsSiteBoxAttachment.php?ID=1550&cmsDataID=0 
JÁNOVÁ, V. a kol. Environmentálne záťaže na Slovensku - Progres v riešení environmentálnych záťaží 1. 
Banská Bystrica: Slovenská agentúra životného prostredia, 2021. Dostupné on-line: 
https://www.sazp.sk/app/cmsSiteBoxAttachment.php?ID=1549&cmsDataID=0 
Klement, C. a kol. Medzinárodné zdravotné predpisy – teória-legislatíva-implementácia-súvislosti. Banská 
Bystrica: vydavateľstvo PRO, 2009. 
PAUKOVÁ, Ž. Základy toxikológie a ekotoxikológie. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020. 
ROVNÝ, I. a kol. Vybrané kapitoly verejného zdravotníctva II. Banská Bystrica, vydavateľstvo PRO, 2014. 
 
FYZIOLÓGIA 1, 2 
JAVORKA, K. a kol. 2020. Lekárska fyziológia 1+2. Učebnica pre Lekárske fakulty. Martin: Osveta, 2020, 
388+385 s. . ISBN 9788080634964 
BÉDER. I. a kol. 2014. Manuál praktických cvičení z fyziológie. Bratislava: SZU , Lekárska fakulta, 2014, 
187 s.  
WEST, J.B. 2015. Fyziológia dýchania: Základné fakty. Košice: Vydavateľstvo Univerzita Pavla Jozefa 
Šafárika, 2015 212 s. ISBN 9788081522215. 
KITTNAR, O. a kol. 2020. Lékařská fyziologie. Vydavateľstvo Grada 752 s, 2020. ISBN 788024719634. 
 
HODNOTENIE ZDRAVOTNÉHO RIZIKA 
ŠULCOVÁ, M., ČIŽNÁR, I., FABIÁNOVÁ, E. a kol. 2013: Verejné zdravotníctvo. Vydavateľstvo Veda, 
Bratislava, 2013.  
JIŘÍK, V. 2014: Odhad zdravotních rizik. Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava, 2014. 
 



 

HUMÁNNA EKOLÓGIA 
LIESKOVSKÁ, Z., POVAŽAN, R. (Eds.). 2018. Životné prostredie pre všetkých (1. časť). SAŽP, MŽP SR. 
2018.  https://www.enviroportal.sk/uploads/report/9181.pdf 
NOSKOVIČ, J. a kol. 2017. Ochrana a tvorba životného prostredia. Nitra: SPU, 2017. 
http://ves.uniag.sk/files/pdf/k3ighwt7nrpgbwffhl43t403msiiyi.pdf  
HAJN, V.: 1999. Ekologie člověka. Olomouc, 1999 
BARANČÍKOVÁ, G. a kol. 2009. Chémia životného prostredia. Prešov, 2009. 
https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Fazekasova1 
Správy o stave životného prostredia Slovenskej republiky. https://www.enviroportal.sk/spravy/kat21 
 
HYGIENA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 1 
HOLÉCZYOVÁ, G., ČIPÁKOVÁ, A., DIETZOVÁ, Z. Hygiena životného prostredia. Košice: Univerzita 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011. 
ROVNÝ, I. a kol. Vybrané kapitoly verejného zdravotníctva I. Banská Bystrica: vydavateľstvo PRO, 2011. 
ROVNÝ, I. a kol. Vybrané kapitoly verejného zdravotníctva II. Banská Bystrica: vydavateľstvo PRO, 2014. 
TALIÁNOVÁ, Magda. Základy dezinfekce a sterilizace ve zdravotnictví. Pardubice: Univerzita Pardubice, 
2015. 
VESZELITS LAKTIČOVÁ, K. Hygiena zdravotníckych a farmaceutických zariadení. Košice: Univerzita 
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 2016. 
 
IMUNOLÓGIA A ALERGOLÓGIA 
HORVÁTHOVÁ, E., ŠEMBEROVÁ J. 2019. Klinická imunológia a alergológia pre verejných zdravotníkov, 
SZU, 2019 
HUMLOVÁ, Z. 2021. Imunopatologické stavy v kazuistikách, vyd. Maxdorf, 2021, 495 s. 
HRUBIŠKO, M. 2003. Alergológia, Osveta, Martin, 2003, 519 s. 
ŠPIČÁK, V., PANZNER P. 2004. Alergologie, Galén, Praha, 2004 
 
INFORMAČNÉ SYSTÉMY VO VEREJNOM ZDRAVOTNÍCTVE 
MAJERNÍK J., KOTLÁROVÁ, K.: Medicínska informatika  II 
Nemocničný informačný systém, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2010 
Epi Info User Gid, dostupné na https://www.cdc.gov/epiinfo/support/userguide.html 
 
KOMUNIKÁCIA VO VEREJNOM ZDRAVOTNÍCTVE 
BEDNAŘÍK, A. Riešenie konfliktov. Bratislava: Centrum prevencie a riešenia konfliktov, 2001. 201s. ISBN 
80-968098-4-7. 
DEVITO, J. A. Základy  medzilidskej komunikace. Praha: Grada Publishing, a.s.,  2001. 420s. ISBN 80-7169-
988-8. 
KLEINMANN, K. et al. Komunikácia pre zdravotníckych pracovníkov. Bratislava: Salvus, s.r.o., 2016, 101s. 
ISBN-978-80-970-920-5-4. 
SCHARLAU, CH. Trénink úspěšné komunikace: Jak uspět v každém rozhovoru v práci i osobním životě. 
Praha: Grada Publishing, 2010, 112 s. ISBN 978-80-247-3301-2. 
VYBÍRAL, Z. Psychologie komunikace. Praha: Portál, 2005. 320 s. ISBN 80-7178-998-4 
 
KOMUNITNÁ MEDICÍNA A PREVENTÍVNE PROGRAMY VO VEREJNOM 
ZDRAVOTNÍCTVE I. 
www.uvzsr.sk 
 
LETNÁ PRÁZDNINOVÁ PRAX 
HRUŠOVSKÝ, Š. Internistická propedeutika. Bratislava: Herba, 2012. 
KRIŠKOVÁ, A. a kol. 2006. Ošetrovateľské techniky – metodika sesterských činností. Martin: Osveta, 2006. 
LAZÚROVÁ, I., VALOČÍKOVÁ, I. Interná propedeutika. Martin: Osveta, 2014. 
MAREK, J., KALVACH, Z., SUCHARDA, P. a kol. Propedeutika klinické medicíny. Praha: Triton, 2001. 
ŠTEFKOVIČOVÁ, M. Hygiena rúk zdravotníckych pracovníkov. Bratislava: Raabe, 2015. 
 
 

https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Fazekasova1
https://www.enviroportal.sk/spravy/kat21
https://www.cdc.gov/epiinfo/support/userguide.html


 

MANAŽÉRSKA ETIKA 
GLASA, J.: Vybrané problémy manažérskej etiky pre pracovníkov vo verejnom zdravotníctve. Med. Etika 
Bioet., roč. 28, 2021, č. 3-4, s. 11-27 (dostupný na www.bioethics-sk.eu). 
GLASA J. Vybrané etické problémy v súčasnej geriatrii. Med. Etika Bioet., roč. 28, 2021, č. 1-2, s. 9-18 
(dostupný na www.bioethics-sk.eu). 
OZOROVSKÝ V., VOJTEKOVÁ I. a kol.: Zdravotnícky manažment a financovanie. (najmä príslušné 
tematické kapitoly) Wolters Kluwer, Bratislava, 1. vyd., 2016, 244 strán (ISBN 978-80-8168-522-4 brož., 
existuje aj ako e-book).  
ONDRUŠ P., ONDRUŠOVÁ I. a kol. (2017) Manažment a financovanie v zdravotníctve. Príručka 
zdravotníckeho manažéra. (vl. nákl.) 1. vydanie, 2017, 328 s. (ISBN 978-80-972535-9-2).    
Časopis Medicínska etika & Bioetika, vydáva ÚMEB n. f., ISSN 1335-0560 (dostupný: ročník 1994-2017 
www.bioetika.sk, ročník 2018-a nasledujúce www.bioethics-sk.eu) 
 
MANAŽMENT A EKONOMIKA ZDRAVOTNÍCTVA I. 
ŠKROVÁNKOVÁ, L. Zdravotné a nemocenské poistenie. Bratislava : Ekonóm, 2013. GAVUROVÁ, B. 
Vybrané aspekty efektívnosti slovenského zdravotníctva. Košice:  
Technická univerzita v Košiciach, 2013. 
ŽÁK, Š. a kol. Mobilné zdravotníctvo z pohľadu rozhodovania spotrebiteľa. 1. vydanie. Bratislava : 
Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 97 s. 
ONDRUŠ, P., ONDRUŠOVÁ, I.. Manažment a financovanie v zdravotníctve. Vydavateľstvo Matica 
slovenská, 2017.  
OZOROVSKÝ, V., VOJTEKOVÁ, I.. a kol. Zdravotnícky manažment a financovanie. Wolters Kluwer, 2016.   
 
NEMECKÝ JAZYK 1, 2 (Bc. stupeň) 
Hieber, W.: Lernziel Deutsch.  Max Huber Verlag, 1985;  
Keketiová, J.: Fachtexte für Studenten des Gesundheitswesens. Trnava: 2007;  
Keketiová, J.: Glosár odborných výrazov zo zdravotníctva. Trnava: 2002;  
Zámečník, J. K.: Deutsche Wörterbank. Praha: 1998. 
 
NEMECKÝ JAZYK 1, 2 (Mgr. stupeň) 
HIEBER, W.: Lernziel Deutsch.  Max Huber Verlag, 1985;  
KEKETIOVÁ, J.: Fachtexte für Studenten des Gesundheitswesens. Trnava: 2007;  
KEKETIOVÁ, J.: Glosár odborných výrazov zo zdravotníctva. Trnava: 2002;  
ZÁMEČNÍK, J. K.: Deutsche Wörterbank. Praha: 1998. 
 
ODBORNÁ PRAX 1, 2  
KLEMENT, C. et al.: Verejné zdravotníctvo – strategický dokument; história, súčasnosť, analýza, stratégia, 
rozvoj. Banská Bystrica: PRO, 2019 – 432 s.  
KLEMENT, C. et al.: Slovensko-anglická terminológia verejného zdravotníctva I Slovak-English 
Terminology of Public Health I. - Banská Bystrica: PRO, 2016 - 384 s.  
Slovensko-anglická terminológia verejného zdravotníctva II. Slovak-English Terminology of Public Health 
II. – Banská Bystrica: PRO, 2017 – 215 s.  
ŠULCOVÁ, M. a kol. 2012. Verejné zdravotníctvo. Bratislava: VEDA – vydavateľstvo Slovenskej akadémie 
vied. ISBN 978-80-224-1283-4. 
Materiály dostupné na internete: http//:www.health.gov.sk http://www.uvzsr.sk 
Aktuálne platná legislatíva 
 
OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA 1, 2  
MORICOVÁ, Š. BARTOŠOVIČ, I., HEGYI, L. Znevýhodnené skupiny vo verejnom zdravotníctve. 
Bratislava: VEDA, 2013. 
OCHABA, R., JAKUBKOVÁ, V. Hodnotenie zdravotného stavu obyvateľov Slovenskej republiky. 
Bratislava: Úrad verejného zdravotníctva SR, 2018. 
OCHABA, R., KAČMARIKOVÁ, M. Výchova k zdraviu a podpora zdravia. Trnava: Typi Universitatis 
Tyrnaviensis, 2020. 
OZOROVSKÝ, V. a kol. Sociálne lekárstvo. Bratislava: SAP - Slovak Academic Press, 2018. 



 

PAUKOVÁ, Ž. 2020. Základy toxikológie a ekotoxikológie. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 
2020. 
ROVNÝ, I. a kol. Vybrané kapitoly verejného zdravotníctva II. Banská Bystrica: vydavateľstvo PRO, 2014. 
OCHABA, R. 2018. Nové trendy v oblasti podpory zdravého životného štýlu. Bratislava: ÚVZ SR, 2018. 
ISBN 978-80-7159-237-2. 
OCHABA, R. 2017. Prevencia najčastejšie sa vyskytujúcich chronických neinfekčných ochorení. Bratislava : 
ÚVZ SR, 2017. ISBN 978-80-7159-228-0.  
OCHABA, R., Stanislav, V., Jančíková, D. 2018.  Manuál pre pracovníkov poradne na odvykanie od fajčenia. 
Bratislava: ÚVZ SR, 2018. ISBN 978-80-7159-239-6. 
KRAK., J. a kol. 2018. Manuál pre prácu v nadstavbovej poradni optimalizácie pohybovej aktivity. 3. vydanie. 
Bratislava: ÚVZ SR, 2018. ISBN 978-80-7159-241-9. 
ŠIMOROVÁ, A. a kol. 2018. Manuál pre nadstavbovú poradňu prevencie závislostí. Bratislava: ÚVZ SR, 
2018. ISBN 978-80-7159-233-4. 
BÉDEROVÁ, A., a kol. 2018. Zdravá výživa – Metodická príručka pre nadstavbové poradne zdravej výživy. 
Bratislava: ÚVZ SR, 2018. 
 
POHYBOVÁ AKTIVITA A ZDRAVIE 1, 2 
BLAHUTKOVÁ, M. 2007 Psychomotorika, 1.dotisk. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 92 s. ISBN 
978-80-210-3067-1 
MUCHOVÁ, M. – TOMÁNKOVÁ, K. 2009. Cvičení na balanční plošine. Praha: Grada publishing.2009, 144 
s. ISBN 978-80-247-2948-0. 
MUCHOVÁ, M. – TOMÁNKOVÁ, K. 2009. Cvičení s měkkým míčem. Praha: Grada publishing. 
2009, 160 s. ISBN 978-80-247-3115-5. 
CHALOUPKA, R. 2001. Vybrané kapitoly z LTV v ortopedii a traumatologii. Brno: Institut pro další 
vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 185 s. ISBN 80-7013-341-4. 
LABUDOVÁ, J. – VAJCZIKOVÁ, S. 2009. Športová činnosť pri poruchách orgánov opory a 
pohybu.Bratislava: SZRTVaŠ, 2009, 87 s. ISBN 978-80-8113-020-5. 
MALOVIČ, P. 2019. Bežec a zranenia. GEVA. ISBN 9788097280819 
BOYLE, M. 2021. Nový funkčný tréning pro sporty, Zelený kocúr, ISBN 9788089761807 
LABUDOVÁ, J. 2005. Aquafitness. Bratislava: Peter Mačura - PEEM, 2005. 122 s. ISBN 80-89197-21-3. 
GÚTH, A. et al. 2002. Škola chrbtice alebo Ako predísť bolesti. Bratislava: Liečreh Gúth. 2002. 144 s.ISBN 
80-88932-09-2. 
NELSON, A.G. - KOKKONEN, J.J. 2009. Strečing na anatomických základech, Havlíčkův Brod: 
Grada Publishing. 2009, 143s. ISBNm 978-80-247-2784-4. 
 
PORADENSKÉ ZRUČNOSTI 
ANDRŠOVÁ, A. 2012. Psychologie a komunikace pro záchranáře v praxi. Praha: Grada, 2012. 
HVOZDÍK, S. 2014. Psychológia starších dospelých a poradenstvo starším dospelým. Košice: Filozofická 
fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014. 
KABELKA, L. 2020. Nemocné rozhovory – komunikace a narativní terapie s nevyléčitelně nemocnými 
pacienty a jejich blízkými. Praha: Grada, 2020. 
PATTERSON, K. a kol. 2013. Jak mluvit, když o něco jde. Brno: Bizbooks, 2013. 
JAROŠOVÁ, E. a kol. 2005. Trénink sociálních a manažerských dovedností – metodický průvodce. Praha: 
Management press MP, 2005. 
HUPKOVÁ, M. 2011. Rozvíjanie sociálnych spôsobilostí v pomáhajúcich profesiách. Bratislava: IRIS, 2011 
 
PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA A CHOROBY Z POVOLANIA 1 
ŠULCOVÁ, M., ČIŽNÁR, I., FABIANOVÁ, E. 2012. Verejné zdravotníctvo. Bratislava: Veda, 2012  
ŠULCOVÁ, M. 2018.Zdravie pri práci. Učebné texty pre študentov odboru verejné zdravotníctvo. Vysoká 
škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, 2018 
HENČEKOVÁ, D. a kol. 2020. Vybrané kapitoly zo zdravia pri práci. Slovenská zdravotnícka univerzita v 
Bratislave, 2020 
 
 
 



 

PREVENCIA V GYNEKOLÓGII A PÔRODNÍCTVE 
RUSŇÁK I. a kol.: 2021. Gynekológia – učebné texty pre medikov, vyd. HERBA Bratislava 2021, 152 s. 
ISBN 978-80-8229-016-8 
ŠUŠKA, P. a kol.: 2003. Vybrané kapitoly z gynekológie. Bratislava. Univerzita Komenského 2003. 254 s. 
ISBN 80-223-1818-3. 
HOLOMÁŇ, K. a kol.: 2004. Vybrané kapitoly z pôrodníctva. Bratislava. Univerzita Komenského 2004. 212s. 
FAIT, T. a kol. 2008. Preventivní medicína. Praha : MAXDORF s.r.o., 2008. 551 s. ISBN 978-80-7345-160-
8. 
 
PROJEKTOVÝ MANAŽMENT 
MAJTÁN, M. 2009. Projektový manažment. Bratislava : Vydavateľstvo Sprint2, 2009. 299 s. ISBN 978-80-
89393-05-03.  
VŠETEČKA, P. 2017. Projektové myslenie. Liptovský Mikuláš : Petr Všetečka, 2017. 528 s. ISBN 978-80-
972683-9-8. 
SVOZILOVÁ, A. 2016. Projektový management. Praha : Grada, 2016. 424 s. ISBN 978-80-27100750. 
KRCHOVÁ, H. 2019. Praktický projektový manažment. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. 280 s. ISBN 978-
80-75984661. 
 
PROBLEMATIKA MARGINALIZOVANÝCH SKUPÍN VO VEREJNOM ZDRAVOTNÍCTVE 
MORICOVÁ, Š., BARTOŠOVIČ, I., HEGYI, L.: Znevýhodnené skupiny vo verejnom zdravotníctve. Veda: 
Bratislava, 2013, 144 s. ISBN 978-80-224-1278-0. 
HEGYI, L, ŠULCOVÁ, M a kol: Odporúčania pre zachovanie zdravia. Charis: Bratislava, 2006, ISBN 80-
88743-64-8. 
HEGYI, L. a kol.: Základy sociálnej práce pre verejné zdravotníctvo, FVZ SZU Bratislava, 2005,  
HEGYI, L., BIELIK, I. a kol.: Základy  verejného zdravotníctva. Herba: Bratislava, 2011, ISBN978-80-
89171-84-2 
 
PRVÁ POMOC 
FIRMENT, J. 2019. Anestéziológia a intenzívna medicína. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2019. 
ISBN: 97-880-8152-7197.  
DOBIÁŠ, V. a spol. 2021. Urgentná medicína. Osveta, 2021. ISBN 97- 880- 8063- 4995. 
 
PSYCHOLÓGIA A PROFESIJNÁ KOMUNIKÁCIA 
BEDNÁŘIK, A., ANDRÁŠIOVÁ, M. 2020. Komunikace s nemocným: Sdělování nepříznivých informací. 
Praha: Grada Publishing, 2020, 232 s. ISBN 978-80-271-22-2 
HELUŠ, Z. 2018. Úvod do psychologie. Praha: Grada, 2018.  
KLEINMANN, K. a kol. 2013. Psychológia a psychoterapia pre zdravotníckych pracovníkov. Bratislava: 
Salvus, s.r.o., 2013.  
KLEINMANN, K. a kol. 2016. Komunikácia pre zdravotníckych pracovníkov. Bratislava: Salvus, s.r.o., 2016, 
101s. ISBN-978-80-970-920-5-4. 
ŘÍČAN, P. 2014. Cesta životem: vývojová psychologie. Praha: Portál, 2014. 
 
STAROSTLIVOSŤ O MLADÚ GENERÁCIU Z POHĽADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 
HORVÁTHOVÁ, E., MORICOVÁ Š.: Základy prevencie v klinických odboroch medicíny, VŠ ZaSP sv. 
Alžbety, FVZ SZU, Bratislava, 2015, 194 s. ISBN 978-80-8132-127-6. 
KOVÁCS, L.: Pediatria, ARETE s.r.o., Bratislava, 2014, 412 s., EAN: 9788097062422. 
KOVÁCS, L.: Pediatrická propedeutika, ARETE s.r.o., Bratislava, 2014, 214 s. EAN: 9788097062446. 
LEBL, J., BLÁHOVÁ, K., FENCL, F.: Pediatrická propedeutika, Galén, 2019, 246s s., ISBN: 978-80-7492-
442-2. 
 
ŠPECIÁLNA BIOLÓGIA 
SZABOVÁ a kol.: Biológia, Učebné texty pre študentov VZ, SZU Bratislava, 2017. 
D. Peter Snustad, Michael J. Simmons: Genetika, 2009. 
Neil. A. Campbell, Jane B. Reece: Biologie, 2006. 
 



 

VAKCINOLÓGIA 
KRIŠTÚFKOVÁ, Z. a kol.: Základy vakcinológie, PRO,  Banská Bystrica, 2017, ISBN 9788089057658 
OLEÁR, V., KRIŠTÚFKOVÁ, Z., KLEMENT, C. :  Kapitoly z vakcinológie I., PRO,  Banská Bystrica, 2014, 
ISBN 978-80-89057-52-8. 
HUDEČKOVÁ, H., ŠVIHROVÁ, V.: Očkovanie, Osveta, Martin, 2013, ISBN 978-80-8063-396-7, 222 s. 
NOVÁKOVÁ, E., OLEÁR, V., KLEMENT, C.: Lekárska vakcinológia, PRO, Banská Bystrica, 2007, ISBN 
978-80-89-057-18-4, 141 s. 
JESEŇÁK, M., URBANČÍKOVÁ, I. a kol.: Očkovanie v špeciálnych situáciách, Mladá fronta, Praha, 2013, 
ISBN 978-80-204-2805-9, 240 s.  
PLOTKIN, S., ORENSTEIN, W., OFFIT, P. : Vaccines, Saunders Elsevier, 2008, ISBN 978-1-4160-3611-1, 
1725 s. 
BERAN, J., HAVLÍK, J., VONKA, V.: Očkování, Galén, Praha, 2005, ISBN 80-7262-361-3, 348 s. 
 
VEREJNOZDRAVOTNÉ PROBLÉMY V GERIATRII 
HEGYI, L., KRAJČÍK, Š. 2010. Geriatria. Bratislava: Herba, 2010. ISBN: 978-80-891-7173-6. 
MORICOVÁ, Š., BARTOŠOVIČ, I., HEGYI, L. 2013. Znevýhodnené skupiny vo verejnom zdravotníctve. 1. 
vyd. Bratislava: VEDA, 2013, ISBN 978-80-224-1278-0. 
Koncepcia geriatrickej starostlivosti v SR, 2007.  
Zdravie pre všetkých v 21.storočí. 
 
VÝCHOVA K ZDRAVIU 1 
OCHABA, R., KAČMÁRIKOVÁ, M. 2020. Výchova k zdraviu a podpora zdravia. Trnava: Trnavská 
univerzita, 2020. ISBN 978-80-568-0253-3. 
HEGYI, L. a kol. 2013. Výchova k zdraviu a podpora zdravia. 1. vyd. Bratislava : HERBA, spol. s.r.o., 2013. 
96 s. ISBN 978-80-89631-14-8.  
BAŠKOVÁ, M. a kol. 2009. Výchova k zdraviu. Martin : Osveta, spol. s.r.o., 2009. 227 s. ISBN 978-80-8063-
320-2.  
KAPELLEROVÁ, A.: Propedeutika detského lekárstva, UK Bratislava, 2012, 292 s., ISBN: 80-223-1624-5. 
 
ZÁKLADY INFORMATIKY A PC ZRUČNOSTÍ 1, 2 
PECINOVSKÝ R. A PECINOVSKÝ J. Office 2019, Grada, 2019. 
Odporúčané informačné zdroje na Internete 
Manuál Epi Info 7, 2016 
Relevantné informačné zdroje na Internete – OPENEPI, bibliografické zdroje 
 
ZÁKLADY ADIKTOLÓGIE 
KALINA, K. a kol. 2015. Klinická adiktologie. Praha: Grada, 2015. ISBN 9788024743318. 
HUPKOVÁ, I., LIBERČANOVÁ, K. 2012. Drogové závislosti a ich prevencia. Trnava: Trnavská univerzita, 
2012. ISBN 978-80-8082-563-8. 
NEŠPOR, K. 2018. Návykové chování a závislost.  Praha: Portál, 2018. ISBN 9788026213574. 
KŘÍŽOVÁ, I. 2021. Závislosti. Praha: Grada, 2021. ISBN 978-80-271-1754-3. 
OCHABA, R., CHROMÍKOVÁ, L. 2018. Alkohol v Slovenskej republike. Bratislava: ÚVZ SR, 2018. ISBN 
978-80-7159-238-9. 
 
ZÁKLADY ETIKY 
Glasa, J. 2021. Vybrané problémy manažérskej etiky pre pracovníkov vo verejnom zdravotníctve. Med. 
Etika Bioet., roč. 28, 2021, č. 3-4, s. 11-27 (dostupný na www.bioethics-sk.eu). 
Glasa J. 2021. Vybrané etické problémy v súčasnej geriatrii. Med. Etika Bioet., roč. 28, 2021, č. 1-2, s. 9-18 
(dostupný na www.bioethics-sk.eu). 
Ozorovský V., Vojteková I. a kol.: Zdravotnícky manažment a financovanie. (najmä príslušné tematické 
kapitoly) Wolters Kluwer, Bratislava, 1. vyd., 2016, 244 strán (ISBN 978-80-8168-522-4 brož., existuje aj ako 
e-book).  
Ondruš P., Ondrušová I. a kol. 2017. Manažment a financovanie v zdravotníctve. Príručka zdravotníckeho 
manažéra. (vl. nákl.) 1. vydanie, 2017, 328 s. (ISBN 978-80-972535-9-2).    



 

Časopis Medicínska etika & Bioetika, vydáva ÚMEB n. f., ISSN 1335-0560 (dostupný: ročník 1994-2017 
www.bioetika.sk, ročník 2018-a nasledujúce www.bioethics-sk.eu) 
 
ZÁKLADY OŠETROVATEĽSTVA 
Autorský kolektív: Techniky ošetrovateľstva. Bratislava: SZU, 2012 
DIMUNOVÁ, L. – RAKOVÁ, J. – ŠTEFKOVÁ, G. 2017. Vybrané kapitoly zo základov zdravotnej 
starostlivosti. Prešov: UPJŠ LF, 2017 
KRIŠKOVÁ, A. a kol. 2006. Ošetrovateľské techniky – metodika sesterských činností. Martin: Osveta, 2006. 
 
ZÁKLADY SOCIÁLNEJ PRÁCE 
BRUKKEROVÁ, D. 2005. Sociológia zdravia a choroby. Bratislava : Zdravotnícke vydavateľstvo HERBA, 
spol. s. r. o., 2005. 64 s. ISBN 80-89171-29-X. 
MORICOVÁ, Š. a kol. 2013. Znevýhodnené skupiny vo verejnom zdravotníctve. Bratislava : VEDA, 2013. 
144 s. ISBN 978-80-224-1278-0. 
BÁRTLOVÁ, S. a kol. 2009. Sociologie zdraví, nemoci a rodiny. Martin : Osveta, spol. s. r. o., 2009. 141 s. 
ISBN 978-80-8063-306-6. 
ALIEVA, D. 2016. Sociológia každodennosti. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2016. 307 s. ISBN 978-
80-85544-89-3. 
 
ZÁKLADY TERÉNNEJ EPIDEMIOLÓGIE 1, 2 
ŠTEFKOVIČOVÁ, M., a kol: Epidemiológia infekčných chorôb v praci, Vysokoškolská učebnica pre 
študentov odboru Verejné zdravotníctvo, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2020, s. 149, 
ISBN: 978-80-8075-907-0. 
EGNEROVÁ, A., a kol: Epidemiológia – základy a metódy, Učebné texty SZU, SZU 2011, s.141, ISBN 978-
80-89352-07-4. 
KRIŠTÚFKOVÁ, Z. a kol. 2014. Epidemiologické metódy v praxi, I. vydanie, PRO s.r.o.: Banská Bystrica, 
ISBN 978-80-89057-53-5, 100 s. 
BAZOVSKÁ a kol.: Špeciálna epidemiológia, 2. dopln. a aktual. vyd. - Bratislava: Univerzita Komenského v 
Bratislave, 2017, - ISBN 978-80-223-4179-0. 
MÁDEROVÁ E. a kol: Epidemiológia infekčných chorôb II. 2005. SZU.  
KRIŠTÚFKOVÁ, Z. a kol. 2014 Základy intervenčnej epidemiológie, PRO s.r.o., Banská Bystrica ISBN 978-
80-89057-56-6, 90 s.  
 
ZÁKLADY TOXIKOLÓGIE 
ROSÍVAL, L.: Základy toxikológie, 2005, Slovenská zdravotnícka univerzita. 
MAREŠOVÁ, V. Ekotoxikologie: Kovy. Průmyslové látky, 2016 [online].  
<https://el.lf1.cuni.cz/p79657934/>. 
BUCHANCOVÁ, J.: Pracovné lekárstvo a toxikológia: VYDAVATEĽSTVO, Osveta, 2003 
PAUKOVÁ, Ž.: PhD. ZÁKLADY TOXIKOLÓGIE A EKOTOXIKOLÓGIE. Nitra 2020, Slovenská 
poľnohospodárska univerzita v Nitre vo Vydavateľstve SPU 
FRIŠTÁK,V.:TOXIKOLÓGIA II - PRE UČITEĽSKÉ KOMBINÁCIE S CHÉMIOU., 2019, Trnavská 
Univerzita v Trnave, ISBN 978-80-568-0391-2 
TUMOVÁ, I.: Toxikológia pre farmaceutov, Herba, 2016, ISBN: 978-80-89631-56-8 
 
ZÁKLADY VEDECKO-VÝSKUMNEJ PRÁCE 
ČIŽNÁR I. a kol. Základy vedeckovýskumnej práce. e-learning knižnica SZU. 2012.  
ŠULCOVÁ M., Čižnár I., Fabianová E. a kol. Verejné zdravotníctvo. VEDA vyd. SAV Bratislava 2012   
 
ZÁKLADY VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 
LYSINOVÁ, Ľ. 2013. Organizácia zdravotníctva. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2013. 
NANIŠTOVÁ, D., ILIEVOVÁ, Ľ. 2015. Ekonomika v zdravotníctve. Trnava: Fakulta zdravotníctva a 
sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, 2015. 
OZOROVSKÝ, V. a kol. 2018. Sociálne lekárstvo. Bratislava: SAP - Slovak Academic Press, 2018. 
ROVNÝ, I. a kol. 2011. Vybrané kapitoly verejného zdravotníctva I. Banská Bystrica: vydavateľstvo PRO, 
2011. 

http://www.bioethics-sk.eu/


 

ROVNÝ, I. a kol. 2014. Vybrané kapitoly verejného zdravotníctva II. Banská Bystrica: vydavateľstvo PRO, 
2014. 
 
ZDRAVOTNÍCKA STAROSTLIVOSŤ 
HRUŠOVSKÝ, Š. 2012. Internistická propedeutika, Vydavateľstvo Herba, 2012, ISBN: 978-80-89171-72-9. 
MAREK, J., KALVACH, Z., SUCHARDA, P. a kol. 2001. Propedeutika klinické medicíny, Triton 2001, 
ISBN 80-7254-174-9 
LAZÚROVÁ, I., VALOČÍKOVÁ, I. 2014. Interná propedeutika,  Vydavateľstvo , Osveta 2014, ISBN  978- 
80- 81431- 36- 4. 
Zákon o zdravotnej starostlivosti, Komentár Katarína Ševcová, Vydavateľstvo Eurokódex, 2019,  ISBN: 978-
80-8155-088-1 
  



 

Zoznam odporúčanej literatúry pre všetky ročníky štúdia 
(okrem I. ročníka Bc. a Mgr. štúdia v dennej a externej forme) 

 
 
ANGLICKÝ JAZYK 3 
DŽUGANOVÁ, B.: Medical English in Use, A Self-study Book with Key for Doctors and Nurses, 
Intermediate Level. II. vydanie, Osveta: Martin, 2010. ISBN 978-80-8063-345-5. 
CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION. 2012. Principles of Epidemiology in Public 
Health Practice. The third edition. [online]. 2012. Available online: 
https://www.cdc.gov/ophss/csels/dsepd/ss1978/ss1978.pdf 
BETTS, G. J. et al. Anatomy and Physiology. Available online:  
https://cnx.org/contents/FPtK1zmh@12.16:fEI3C8Ot@18/Preface 
 
BIOŠTATISTIKA 2 
Swoboda, H.: Moderní statistika, nakladatelství Svoboda, Praha 1977 
Chajdiak, J.: Štatistika jednoducho, STATIS, Bratislava 2003 
Wimmer, G.: Štatistické metódy v pedagogike, Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové, GAUDEAMUS 
1993 
Zvára, K.: Biostatistika, Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum, Praha 2004 
Centrum výuky SPSS: Učební text IBM SPSS Statistics Base 18.0: Datový soubor a práce s výstupy, Grafika, 
Statistické procedury 
 
DEMOGRAFIA 
VAŇO,B., JURČOVÁ,D., MÉSZÁROS,J. 2003. Základy demografie. Občianske združenie: SOCIÁLNA 
PRÁCA, 2003 
JURČOVÁ, D. 2005. Slovník demografických pojmov. Bratislava: INFOSTAT, 2005 
MÉSZÁROS,J. 2008. Atlas úmrtnosti Slovenska 1993-2007. INFOSTAT Bratislava. 2008  
 
DIPLOMOVÝ SEMINÁR Z BIOŠTATITIKY 
Centrum výuky SPSS: Učební text IBM SPSS Statistics Base 18.0: Datový soubor a práce s výstupy, Grafika, 
Statistické procedury 
 
ENVIRONMENTÁLNE ZDRAVIE 
ROVNÝ, I. a kol. 2004. Objektivizácia faktorov prostredia. Bratislava: Herba s.r.o., 248 s., ISBN:80-89171-
18-4 
Rovný I., Bielik I., a kol.: Vybrané kapitoly verejného zdravotníctva I., Koncepcie, názvoslovie, legislatíva, 
Manaţment Bratislava, 2011, Kníhtlač Gerthofer Zohor, ISBN 978-80-89057-33-7. 
Rovný I., Bielik I., a kol.: Vybrané kapitoly verejného zdravotníctva II., Modelové situácie vo verejnom 
zdravotníctve, Bratislava 2011, Kníhtlač Gerthofer Zohor. 
Pavel Kuna, Leoš Navrátil a kolektív, Klinická radiobiologie, Manus, 2005, 222 s. 
Klener Vladislav, Principy a praxe radiační ochrany, Praha, 2000, 619 s., ISBN: 80-238-3703-6 
Vladislav Klener a kol., Hygiena záření , Praha, 1988, 471 s. 
Šajter a kol., Biofyzika, biochémia a rádiológia, Osveta, Martin, 2006, 272 s., ISBN: 80-8063-210-3 
Šajter a kol., Biofyzika, biochémia a rádiológia, Osveta, Martin, 2002, 275 s., ISBN: 80-8063-090-9 
 
EPIDEMIOLÓGIA A PREVENCIA INFEKČNÝCH CHORÔB 1, 2 
Máderová, E. a kolektív: Epidemiológia I, učebné texty, Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta    
verejného zdravotníctva, 2005 
Máderová, E.  a kolektív: Epidemiológia II, učebné texty, Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta   
verejného zdravotníctva,  2005 
Červenka, J. a kolektív: Epidemiológia, Učebnica pre stredné zdravotnícke školy, Osveta,   Martin, 1985 
Bakoš, P. a kolektív: Epidemiológia, Univerzita Komenského, Bratislava, 2005 
Kmety, E. a kol.: Špeciálna epidemiológia , Osveta. 1985, Vydavateľstvo Osveta Martin 150 s Dráb, Bratislava 
Máderová, E. a kolektív lekárov: Očkovanie v praxi, Omnipublic, s.r.o.,  Bratislava 1999  
Šrámová, H. a kolektív: Nozokomiální nákazy II. Maxdorf Jessenius, 2001 



 

 
INFORMAČNÁ A KOMUNIKAČNÁ TECHNOLÓGIA 1, 2 
Rusnáková,V. a kol: Výučbové materiály ku štúdiu medicínskej informatiky. Katedra M.I.  SZU Bratislava, 
2007 
Príručka  MS Office 
 
PROFESIJNÁ KOMUNIKÁCIA 
Žáry, I.: Public relations. Bratislava: Univerzita Komenského, 1996, ISBN 80-223-1018-2. 
Horňák, P.: Reklama – Propagácia – Etika žurnalistiky. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre propagáciu, 
1998, ISBN 80-967916-0-5. 
Horňák, P., Šefčák, Ľ.: Etika reklamy – Etika žurnalistiky. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre propagáciu 
1996, ISBN 80-967916-1-3. 
Foret, M.: Marketingová komunikace. Brno: Computer Press, 2003, 80-7226-811-2. 
Škvareninová, O.: Rečová komunikácia. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2004, ISBN 80-10-00290-9. 
 
KOMUNITNÁ MEDICÍNA 
Hegyi, L., et al.: Základy sociálnej práce pre verejné zdravotníctvo. Bratislava: HERBA, SZU, 2005  
 
MANAŽMENT KVALITY 
Rusnáková, V. – Bachárová, L.: Princípy manažmentu kvality v zdravotníctve - 1 vyd. - Bratislava :  
Book & Book, 2009. - 122 s. ISBN 978-80-970247-3-4. 
Rusnáková, V. – Bachárová, L.: Kvalita v zdravotníctve (e-kurz) - Bratislava : SZU, 2008.  
ISBN 978-80-89352-13-5. 
Madar, J. a kolektiv:  Řízení kvality ve zdravotnickém zařízení. Praha: Grada, 2004. 248 s 
 
MANAŽMENT VO VEREJNOM ZDRAVOTNÍCTVE 
ONDRUŠ, P. – ONDRUŠOVÁ, I. 2017. Manažment a financovanie v zdravotníctve. Príručka zdravotníckeho 
manažéra. VYDAVATEĽSTVO Matica slovenská, 2017, 328 s. ISBN 9788097253592. 
OZOROVSKÝ, V. – VOJTEKOVÁ, I. a kol. 2016. Zdravotnícky manažment a financovanie. 
VYDAVATEĽSTVO Wolters Kluwer, 2016, 344 s. ISBN 9788081685224. 
SLOUKA, D. 2017. Vedení a marketing malých zdravotníckych zařízení. Grada Publishing a.s., 2017. 144 s. 
ISBN 9788027104697. 
 
METÓDY EPIDEMIOLÓGIE 1, 2 
EGNEROVÁ, A., a kol: Epidemiológia – základy a metódy, Učebné texty SZU, SZU 2011, s.141, ISBN 978-
80-89352-07-4. 
KRIŠTÚFKOVÁ, Z. a kol. 2014. Epidemiologické metódy v praxi, I. vydanie, PRO s.r.o.: Banská Bystrica, 
ISBN 978-80-89057-53-5, 100 s. 
LAST, J.,M.: Slovník Epidemiológie, Skrátený preklad vydania J. Červenka, USAID, 1999, 169 s. 
 
MIKROBIOLÓGIA 1,  
Petrovičová A,  Šimkovičová M:  Všeobecná mikrobiológia. Skripta SZU 2004 
Petrovičová A., Šimkovičová M: Špeciálna mikrobiológia. Skriptá SZU 2005. 
M. Bednář a spol. Lékařská mikrobiologie, MARVIL 1996 
M. Votava: Lékařská mikrobiologie obecná a speciální, NEPTUN 2001 a 2003 
Slobodníková L. a kol.: Príručka na praktické cvičenia z mikrobiológie. Univerzita Komenského Bratislava 
2010  ISBN 978-80-223-2808-1 
 
MIMORIADNE SITUÁCIE VO VEREJNOM ZDRAVOTNÍCTVE 
ŠULCOVÁ, M., ČIZNÁR, I., FABIÁNOVÁ, E. 2012. Verejné zdravotníctvo, Veda, I. vydanie, ISBN 978-
80-224-1283-4, 654 s. 
KLEMENT, C. a kol.: Mimoriadne udalosti vo verejnom zdravotníctve, PRO, Banská Bystrica 2011, s.663, 
ISBN 978-80-89057-29-0 
Platná legislatíva v oblasti Verejného zdravotníctva 
Platná legislatíva bezpečnostného systému SR  



 

Učebné texty FVZ z predmetov : Environmentálne zdravie, Epidemiológia infekčných chorôb, Zdravie pri 
práci, Hodnotenie, manažment a komunikácia rizika 
NOLLKE, M.: Praktický management, Grada 2004, ISBN 80-247-0912-0 
Materiál k riešeniu  mimoriadnej situácie 
 
NEMOCNIČNÁ HYGIENA 
Nozokomiální nákazy, Šrámová, H. a kol., 2013, Maxdorf 
Prevence nozokomiálních nákaz v klinické praxi, Maďar,R.; Podstatová, R.; Řehořová, J., 2006, Grada 
Dezinfekcia a sterilizácia, Štefkovičová, M. a kol., 2007, Vrana 
Antibiotická politika a prevence infekcí v nemocnici, Jindrák, V.;  Hedlová, D.;  Urbášková, P. a kol. 2014. 
Mladá fronta dnes a.s., ISBN 978-80-204-2815-8.   
Klinicky významné baktérie. Julák, J., 2012, Triton.2012 s.123, ISBN 978-80-7387-588-6. 
Vybrané kapitoly z vereného zdravotníctva I. ,Štefkovičová, M. Trenčianska univerzita A. Dubčeka v 
Trenčíne, Fakulta zdravotníctva a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, 2015 s. 110 ISBN 978-80-7454-489-3  
Vybrané kapitoly z vereného zdravotníctva II., Štefkovičová, M  Treenčianska univerzita A. Dubčeka v 
Trenčíne, Fakulta zdravotníctva a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, 2015 s. 107  ISBN 978-80-7454-509-2 
Manual of Infection Prevention and Control., DAMANI, N.: Oxford, 2012. 374 p. 
Hospital epidemiology and infection control. MAYHALL CG, editor. Hospital Epidemiology and Infection 
Control, LWW; Fourth edition.2011 P. 1600 
 
PATOLOGICKÁ ANATÓMIA 1, 2  
D.Daniš, M.Benčat, Základy patológie, Osveta, Martin, 2003  
M. Zaviačič a kol., Kompendium patológie, Uk Bratislava, 2002  
Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, Sanders, 2009 
 
PATOLOGICKÁ FYZIOLÓGIA 1, 2 
Patologická fyziológia, (SZU Bratislava 2010, ISBN 978-80-89352-40-1) zostavovateľ a autor V. Štrbák,  
autori ďalej Bačová, Gábelová, Hrubiško, Imrich, Vlček 
Patologická fyziológia tráviaceho traktu a endokrinného systému, (SZU Bratislava 2010, ISBN 978-80-89352-
42-5) zostavovateľ a autor V. Štrbák, autori ďalej Kerlik, Vlček, Vavrečka. 
Patologická anatómia a patologická fyziológia, (učebnica pre študentov ošetrovateľstva) Osveta, Martin 
2007063-241-0)  zostavovatelia L. Plank a J. HanáčekHulín I. et al.: Patofyziológia. 6. vydanie. SAP, 
Bratislava 2002, 1397s. 
 
PRÁVO VO VEREJNOM ZDRAVOTNÍCTVE 
Tóth, K. a kol.: Právo a zdravotníctvo. 1. vydanie. Bratislava : HERBA, 2008. 388 s. ISBN 978-80-89171-57-
6. 
Tóth, K.-Badinský,M.: Právo v zdravotníctve.  I. vydanie IURA EDITION Bratislava, 1996, 1020 s. 
ZÁKON NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
ZÁKON č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
 
PRÍPRAVA ZÁVEREČNEJ PRÁCE 
Smernica č. 5/2019 rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave o náležitostiach záverečných 
a kvalifikačných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní zo dňa 
1. 10. 2019 
Usmernenie o metodike praktickej časti bakalárskej práce na Fakulte verejného zdravotníctva Slovenskej 
zdravotníckej univerzity v Bratislave 
 
PROGRAMY VO VEREJNOM ZDRAVOTNÍCTVE 
Němec, V.: Projektový management. GRADA, 2002. ISBN 8024703920 
Young, T.: Jak plánovat projekty ( audiokniha ). AudioDigest. 2001 
 



 

SOCIÁLNE DETERMINANTY ZDRAVIA 
Madarasová, Gecková: Socio-ekonomické nerovnosti v zdraví I. Michalovce : PeGaS s. r. o., 2005. ISBN 80-
967901-3-7 
Bútorová, Z., et al: Ona a on na Slovensku. Zaostrené na rod a vek. Inštitút pre verejné otázky, 2008  ISBN: 
978−80−89345−10−6 
 
STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV 
Hegyi, L. at al.  Základy sociálnej gerontológie pre verejné zdravotníctvo. Bratislava : SZU, 2006. 155 s. ISBN 
80-89171-45-1 
Hegyi, L., Krajčík, Š. geriatria pre praktického lekára. Bratislava : HERBA, 2006. 364s. ISBN 80-89171-36-2 
 
ŠTÁTNY ZDRAVOTNÝ DOZOR 
ROVNÝ, I. a kol. 2011. Vybrané kapitoly verejného zdravotníctva I. Banská Bystrica: PRO, 591 s., ISBN 
978-80-8132-029-3. 
ROVNÝ I. a kol. 2013. Vybrané kapitoly verejného zdravotníctva II. Banská Bystrica: PRO, 895 s., ISBN 
978-80-89057-44-3. 
aktuálna legislatíva z oblasti ŠZD v SR  
Šulcová, M., Fitz, O.: Základy hygieny, Učebné texty pre poslucháčov študijného odboru Verejné 
zdravotníctvo, TU, Trnava, 1999 
Áhgová, Ľ. a kol.: Hygiena, Vydavateľstvo Osveta, Martin, 1993 
Rovný, I. a kol.: Preventívne lekárstvo, vydavateľstvo Osveta, Martin, 1995 
Koncepcie odborov, Vestník MZ SR, roč. 44, č. 7-8, 1996 
Rovný. I., Bielik, I., a kol. Vybrané kapitoly verejného zdravotníctva I,II,II,IV,V,-2011, VI.-2012, 
Vydavateľstvo Interpharm, Vysoká škola zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety, Bratislava. 
 
ÚVOD DO PRÁVNYCH DISCIPLÍN 
Tóth, K. a kol.: Právo a zdravotníctvo. 1. vydanie. Bratislava : HERBA, 2008. 388 s. ISBN 978-80-89171-57-
6. 
Tóth, K., Badinský,M.: Právo v zdravotníctve.  I. vydanie IURA EDITION Bratislava, 1996, 1020 s. 
ÚSTAVNÝ ZÁKON č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd,  ako ústavný zákon. 
ZÁKON NR SR č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 
 
VÝCHOVA K ZDRAVIU 
Hegyi, L., Takáčová, Z., Brukkerová, D.: Výchova k zdraviu a podpora zdravia. Bratislava: HERBA, 2004. 
149 s. ISBN 80-89171-20-6 
Bašková, M. et al.: Výchova k zdraviu. Martin: Osveta, 2009, 226 s. ISBN 978-80-8063-320-2. 
GULIŠ, G. et al.: Podpora zdravia. Učebný text. Bratislava : NCPZ, 1999. 266 s. ISBN 80-7159-122-X  
Koncepcia odboru výchova k zdraviu, Vestník MZ SR zo 7. mája 1996, čistka 14-15 
SZO - Európska úradovňa : Zdravie 21 -  zdravie pre všetkých v 21. storočí. Bratislava : NCPZ, 1999. 155s. 
Časopisy Verejné zdravotníctvo, Bedeker zdravia. 
 
ZÁKLADY EKONÓMIE ZDRAVOTNÍCTVA 
Hontyová, K. a kol.: Ekonomická teória. Elita Bratislava 1996 
Heilbroner, R.: Čo je ekonómia. Bradlo Bratislava 1994 
Fucks, K.:Základy mikroekonómie. Ekonomická fakulta, MU Brno 1995 
Samuelson, P.A.-Nordhaus, W.D.: Ekonómia I. Bradlo Bratislava 1992 
 
ZÁKLADY HYGIENY 
ROVNÝ, I. a kol. 2011. Vybrané kapitoly verejného zdravotníctva I. Banská Bystrica: PRO, 591 s., 
ISBN 978-80-8132-029-3. 
ROVNÝ I. a kol. 2013. Vybrané kapitoly verejného zdravotníctva II. Banská Bystrica: PRO, 895 s., 
ISBN 978-80-89057-44-3. 
Rovný. I., Bielik, I., a kol. Vybrané kapitoly verejného zdravotníctva I,II,II,IV,V,-2011, VI.-2012, 
Vydavateľstvo Interpharm, Vysoká škola zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety, Bratislava 



 

Rovný a kol.: Hygiena životného prostredia, skriptá, SZU. Bratislava, 2004 
Rovný a kol.: Hygiena výživy, skriptá, SZU. Bratislava, 2005 
Rovný a kol.: Starostlivosť o mladú generáciu, skriptá, SZU. Bratislava, 2004 
Rovný a kol. : Objektivizácia faktorov prostredia, skriptá, SZU. Bratislava,  2004 
Ševčíková, Ľ. a kol.: HYGIENA. Polygrafické stredisko UK v Bratislave.  Bratislava, 2006 
Rovný a kol.: HYGIENA 1, Osveta. Martin, 1998 
Rovný a kol.: HYGIENA 2, Osveta. Martin, 1998 
Rovný a kol.: HYGIENA 3, Osveta. Martin, 1998 
 
ZÁKLADY MANAŽMENTU 
ROBBINS, SP. – COULTER, MA. 2018. Management, 14th Edition, New York, NY : Pearson Education, 
2018. ISBN 9780134527604. 
JAKUŠOVÁ, V. 2016. Manažment pre nelekárske študijné programy. Vysokoškolská učebnica. 
VYDAVATEĽSTVO Osveta, 2016, 144 s. ISBN 9788080634476. 
 
ZÁKLADY PREVENCIE 
Döbrössy. L. et all.: Prevencia primárnej starostlivosti. Odporúčania pre podporu správnej prax. MAURO, 
1vyd. Bratislava  1998, 181 s., ISBN 80-968092-1-0 
Buchancová.: Pracovnélekárstavo a toxikológia, OSVETA, 1 vyd. Martin 2003, ISBN 80-8063-113-1872-874 
 
ZÁKLADY TELOVÝCHOVNÉHO LEKÁRSTVA 
Koncepcia telovýchovného lekárstva. Vestník MZ SR zo 6. februára 1998, s. 38-40 
MARČEK, T. a spol.: Telovýchovné lekárstvo – Teoretická a klinická časť LF UK, Bratislava 1999 
MARČEK,T. a spol.: Telovýchovné lekárstvo – Praktikum. LF UK, Bratislava, 1996 
HAMAR, D., LIPKOVÁ, J.: Fyziológia telesných cvičení. Skriptá, FTVŠ UK, Bratislava 1998 
KOMADEL, Ľ. a spol.: Telovýchovnolekárske vademecum. SSTL, Bratislava, vydanie 1994, II. vydanie 1997 
PLACHETA, Z. a kol.: Zátěžová diagnostika v ambulantní a klinické praxi. Grada Publishing, Praha 1999 
MARČEK, T., KUKUROVÁ, E et al.: Regenerácia – Compendium lekárskej fyziky pre integrovanú výučbu. 
Asklepios, Bratislava 2002 
 
ZÁKLADY ZDRAVOTNEJ POLITIKY 
ONDRUŠ, P. 2014. Svetové zdravotnícke systémy v čase globalizácie. PRO Banská Bystrica, 2014, 320 s. 
ISBN 9788089057474. 
ONDRUŠ, P. a kol. 2015. Medzinárodné verejné zdravotníctvo - vybrané kapitoly. Matica slovenská, 2015, 
273 s. ISBN 9788097196547. 
 
ZDRAVIE PRI PRÁCI 1, 2 
Buchancová, J., Klimentová, G., Šulcová, M., Fabiánová, E.: Pracovné lekárstvo a toxikológia, Osveta, Martin, 
2003 
Cikrt, M a spol. : Pracovní lékařství I-III, Praha, 1995-1996  
Časopis (České) Pracovní lékařství – najmä súborné referáty publikované za posledných 10 rokov 
 
ZÁKLADY ZDRAVOTEJ POLITIKY 
M. Beblavý: Manuál pre tvorbu verejnej politiky, SGI 2002, ISBN 80-89041-51-5 
 Drbal, C.: Politika pro zdraví. Praha : Škola veřejného zdravotnictví, IPVZ 1993. 
Drbal, C.: Zdraví a zdravotní politika. Brno : MU 1996. 
 Šagát T.: Organizácia zdravotníctva , Osveta Martin 2004 ISBN  80-8063-143-3 
Gladkij I.: Úvod do zdravotní politiky, ekonomiky a sociologie zdravotnicví, Univezita Palackého Olomouc 
2000, ISBN 80-244-0176-2 
Gladkij I.: Management ve zdravotnictví  Computer Press 2003 ISBN 80-7226-996-8 
A.Risatakis: Exploring health policy development in Europe, WHO ,2000, ISBN 92-890-1352-4 
 
ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA 
Zdravotnícke ročenky SR 
Kubánková, V., Hendl, J.: Statistika pro zdravotníky, Avicenum, Praha 1987 



 

Učební text IBM SPSS Statistics Base 18.0: Statistické procedury 
Rusnák, M., Rusnáková, V., Psota, M.: Štatistika zdravia, Vydavateľstvo Trnavskej univerzity, Trnava 2013 
 
ZDRAVOTNÍCKE INFORMAČNÉ SYSTÉMY 
Rusnáková,V. 2011: Výučbové materiály ku štúdiu zdravotníckej  informatiky v elektronickej  forme II [CD]. 
Katedra M.I.  FVZ SZU Bratislava, 2011 
Rusnáková, V. 2011 Informatika vo verejnom zdravotníctve. In Šulcová, M.- Čižnár I. a kol.: Verejné 
zdravotníctvo, Veda, Bratislava 2011 ( zadané do tlače)    
eHealth na Slovensku 2010 [online]. Dostupné na  http://www.ezdravotnictvo.sk [cit. 7.7.2011] 
Kažík, P. 2011: Zmeny v programe implementácie eHealth. Ministerstvo zdravotníctva SR [online]. Dostupné 
na 
http://www.ezdravotnictvo.sk/swift_data/source/prezentacie/program_implementacie_eh.pdf [cit.] 7.7.2011 
Shortliffe, E.H. and Cimino, J.J (eds) 2006  Biomedical informatics: Computer  Applications in HealthCare 
and Biomedicine. Springer; 3rd edition 1024 p  ISBN  0387289860 
 
ZDRAVOTNÍCKE PRÁVO 
Tóth, K. a kol.: Právo a zdravotníctvo. 1. vydanie. Bratislava : HERBA, 2008. 388 s. ISBN 978-80-89171-57-
6. 
Tóth, K.-Badinský,M.: Právo v zdravotníctve.  I. vydanie IURA EDITION Bratislava, 1996, 1020 s. 
ZÁKON NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
ZÁKON NR SR č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 
ZÁKON č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
 
  

http://www.ezdravotnictvo.sk/
http://www.ezdravotnictvo.sk/swift_data/source/prezentacie/program_implementacie_eh.pdf


 

 

 

Slovenská zdravotnícka univerzita 

v Bratislave 

Limbová 12 

833 03 Bratislava 37 

Vnútorný predpis:  

č. 1/2022 

Výtlačok č.: 1 

Lehota uloženia: 10 r. Študijný poriadok  

Slovenskej zdravotníckej 

univerzity v Bratislave 

 

 

 

 
VNÚTORNÝ PREDPIS č. 1/2022 

 
 

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave vydáva v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 

písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) a zákona č. 

269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene o zmene a 

doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kvalite“), nariadením vlády 

296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe 

ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a 

sústave certifikovaných pracovných činností a Štandardami Slovenskej akreditačnej agentúry 

pre vysoké školstvo (ďalej len „Štandardy“)  

Študijný poriadok Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave  

schválený Akademickým senátom Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave  

dňa 14.3.2022 

 

 

 

 

 

Bratislava 2022 



2 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Š T U D I J N Ý   P O R I A D O K 

SLOVENSKEJ ZDRAVOTNÍCKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE 

 

 

 

 

 

 
ktorý podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s c h v á l i l 

Akademický senát Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave  

dňa 14.3.2022



3 

 

OBSAH 

ŠTUDIJNÝ PORIADOK ....................................................................................................................... 6 

SLOVENSKEJ ZDRAVOTNÍCKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE .............................................. 6 

Článok 1 ............................................................................................................................................ 6 

Základné ustanovenia ........................................................................................................................ 6 

ŠTÚDIUM.............................................................................................................................................. 7 

Článok 2 ............................................................................................................................................ 7 

Stupne štúdia ..................................................................................................................................... 7 

Článok 3 ............................................................................................................................................ 7 

Formy štúdia ...................................................................................................................................... 7 

Článok 4 ............................................................................................................................................ 8 

Metódy štúdia .................................................................................................................................... 8 

Článok 5 ............................................................................................................................................ 8 

Štandardná dĺžka štúdia ..................................................................................................................... 8 

Článok 6 ............................................................................................................................................ 8 

Tituly vysokoškolského vzdelania .................................................................................................... 8 

Článok 7 ............................................................................................................................................ 9 

Podmienky štúdia pre zahraničných študentov ................................................................................. 9 

Článok 8 .......................................................................................................................................... 10 

Podmienky prijatia na štúdium ........................................................................................................ 10 

PRIJÍMACIE KONANIE ..................................................................................................................... 11 

Článok 9 .......................................................................................................................................... 11 

Organizačné zabezpečenie prijímacieho konania ............................................................................ 11 

Článok 10 ........................................................................................................................................ 12 

Priebeh prijímacieho konania .......................................................................................................... 12 

Článok 11 ........................................................................................................................................ 13 

Rozhodovanie o výsledkoch prijímacieho konania ......................................................................... 13 

Článok 12 ........................................................................................................................................ 14 

Dokumentácia o prijímacom konaní a nahliadnutie uchádzača do nej ........................................... 14 

Článok 13 ........................................................................................................................................ 14 

Prijímacie konanie pri prestupe študenta z inej fakulty alebo z inej vysokej školy ........................ 14 

Článok 14 ........................................................................................................................................ 15 

Akademická mobilita ...................................................................................................................... 15 

Článok 15 ........................................................................................................................................ 16 

Zápis na štúdium ............................................................................................................................. 16 

Článok 16 ........................................................................................................................................ 17 

Študijný program a predmet ............................................................................................................ 17 

Článok 17 ........................................................................................................................................ 18 

Organizácia akademického roka ..................................................................................................... 18 

KREDITOVÝ SYSTÉM ŠTÚDIA ...................................................................................................... 19 

Článok 18 ........................................................................................................................................ 19 



4 

Zásady kreditového systému štúdia na univerzite ........................................................................... 19 

Článok 19 ........................................................................................................................................ 19 

Zhromažďovanie kreditov ............................................................................................................... 19 

Článok 20 ........................................................................................................................................ 19 

Zápis do ďalšej časti štúdia ............................................................................................................. 19 

Článok 21 ........................................................................................................................................ 21 

Hodnotenie študijných výsledkov ................................................................................................... 21 

Článok 22 ........................................................................................................................................ 24 

Uznávanie absolvovaných predmetov ............................................................................................. 24 

ŠTÁTNE SKÚŠKY A RIGORÓZNE SKÚŠKY ................................................................................. 25 

Článok 23 ........................................................................................................................................ 25 

Zásady vykonávania štátnych skúšok a rigoróznych skúšok .......................................................... 25 

Článok 24 ........................................................................................................................................ 26 

Záverečná práca a obhajoba záverečnej práce ................................................................................ 26 

Článok 25 ........................................................................................................................................ 28 

Hodnotenie štátnej skúšky a rigoróznej skúšky .............................................................................. 28 

ZMENY V ŠTÚDIU ............................................................................................................................ 29 

Článok 26 ........................................................................................................................................ 29 

Prerušenie štúdia ............................................................................................................................. 29 

Článok 27 ........................................................................................................................................ 31 

Riadne skončenie štúdia .................................................................................................................. 31 

Článok 28 ........................................................................................................................................ 31 

Iné spôsoby skončenia štúdia .......................................................................................................... 31 

Článok 29 ........................................................................................................................................ 32 

Zanechanie štúdia ............................................................................................................................ 32 

Článok 30 ........................................................................................................................................ 32 

Vylúčenie zo štúdia ......................................................................................................................... 32 

Článok 31 ........................................................................................................................................ 32 

Individuálny študijný plan ............................................................................................................... 32 

DOKLADY O ŠTÚDIU A DOKLADY O ABSOLVOVANÍ ŠTÚDIA ............................................. 33 

Článok 32 ........................................................................................................................................ 33 

Doklady o štúdiu ............................................................................................................................. 33 

Článok 33 ........................................................................................................................................ 34 

Doklady o absolvovaní štúdia ......................................................................................................... 34 

ODMEŇOVANIE ŠTUDENTOV ....................................................................................................... 34 

Článok 34 ........................................................................................................................................ 34 

Akademická pochvala, Cena rektora a Cena dekana ...................................................................... 34 

Článok 35 ........................................................................................................................................ 35 

Priestupky študentov proti disciplíne a vnútorným predpisom univerzity a fakulty ....................... 35 

KONANIA VO VECIACH AKADEMICKÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ....................................... 35 

Článok 36 ........................................................................................................................................ 35 



5 

Začiatok konaní vo veciach akademických práv a povinností študentov........................................ 35 

Článok 37 ........................................................................................................................................ 36 

Náležitosti rozhodnutia a jeho doručovanie .................................................................................... 36 

Článok 38 ........................................................................................................................................ 36 

Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o vylúčení zo štúdia ............................................................... 36 

Článok 39 ........................................................................................................................................ 37 

Právoplatnosť rozhodnutia .............................................................................................................. 37 

Článok 40 ........................................................................................................................................ 38 

Práva a povinnosti študenta ............................................................................................................. 38 

Článok 41 ........................................................................................................................................ 39 

Zrušovacie ustanovenie ................................................................................................................... 39 

Článok 42 ........................................................................................................................................ 39 

Platnosť a účinnosť ......................................................................................................................... 39 

Príloha 1 .......................................................................................................................................... 40 

OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI ROZHODNUTIA REKTORA VO VECI ŽIADOSTI O PRESKÚMANIE 

ROZHODNUTIA O VYLÚČENÍ ŠTUDENTA ZO ŠTÚDIA ................................................................... 40 

Príloha 2 .......................................................................................................................................... 42 

ROZHODNUTIE REKTORA SZU VO VECI ŽIADOSTI O PRESKÚMANIE ROZHODNUTIA O VYLÚČENÍ 

ZO ŠTÚDIA ................................................................................................................................... 42 

 
  



6 

ŠTUDIJNÝ PORIADOK 

 

SLOVENSKEJ ZDRAVOTNÍCKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE 

 

v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých 

školách“) a zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania 

a o zmene o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kvalite“), 

nariadením vlády 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, 

spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov 

a sústave certifikovaných pracovných činností a Štandardami Slovenskej akreditačnej 

agentúry pre vysoké školstvo (ďalej len „Štandardy“) schválil Akademický senát Slovenskej 

zdravotníckej univerzity v Bratislave dňa ……. 

 

Článok 1 

Základné ustanovenia 

 

(1) Študijný poriadok Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (ďalej len „študijný 

poriadok“) 

a) upravuje právne vzťahy vznikajúce pri poskytovaní, organizovaní a zabezpečovaní 

vysokoškolského štúdia (ďalej len „štúdium“) v rámci akreditovaných študijných 

programov na univerzite a na fakulte, 

b) vymedzuje práva a povinnosti študentov1 a vysokoškolských učiteľov v rámci 

právnych vzťahov podľa písmena a). 

 

(2) Na univerzite a na fakulte sa zaručujú všetky akademické práva a slobody. Študent má 

najmä právo učiť sa pri zachovaní slobodného výberu štúdia v rámci akreditovaných 

študijných programov a slobodu výučby spočívajúcu najmä v otvorenosti rôznym 

vedeckým názorom a výskumným metódam. 

 

(3) Týmto študijným poriadkom sa riadi štúdium študentov Slovenskej zdravotníckej 

univerzity v Bratislave na všetkých stupňoch štúdia prijatých na študijné programy 

akreditované v zmysle zákona o vysokých školách.  

 

(4) Študijné poriadky pre ďalšie vzdelávanie sú  v pôsobnosti jednotlivých fakúlt Slovenskej 

zdravotníckej univerzity v Bratislave. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 § 70 a § 71 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

„zákon o vysokých školách“) 
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ŠTÚDIUM 

 

Článok 2 

Stupne štúdia 

 

(1) Univerzita poskytuje na príslušnej fakulte štúdium v rámci akreditovaných študijných 

programov 

a) v bakalárskom študijnom programe (prvý stupeň), 

b) v magisterskom študijnom programe (druhý stupeň), 

c) v doktorskom študijnom programe (spojený prvý stupeň a druhý stupeň), 

d) v doktorandskom študijnom programe (tretí stupeň) (ďalej len „študijný program“). 

 

(2) Univerzita umožňuje študentovi v rámci svojho štúdia uchádzať sa aj o štúdium na inej 

fakulte alebo na inej vysokej škole v Slovenskej republike alebo v zahraničí. 

 

(3) Za poskytovanie, organizovanie a zabezpečovanie študijného programu podľa 

harmonogramu štúdia, jeho náplne, súladu so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, štatútom univerzity a štatútom fakulty, študijným poriadkom univerzity a 

študijným poriadkom fakulty zodpovedá dekan. 

 

Článok 3 

Formy štúdia 

 

(1) Študijné programy sa organizujú v dennej forme štúdia a v externej forme štúdia. 

 

(2) Denná forma štúdia je organizovaná tak, že štúdium podľa odporúčaného študijného 

plánu zodpovedá v závislosti od študijného programu z hľadiska časovej náročnosti 

práci študenta v rozsahu 1500 až 1800 hodín za akademický rok vrátane 

kontrolovaného samoštúdia a samostatnej tvorivej činnosti.2 

 

(3) Externá forma štúdia je organizovaná tak, že štúdium podľa odporúčaného študijného 

plánu zodpovedá v závislosti od študijného programu z hľadiska časovej náročnosti 

práci študenta v rozsahu 750 až 1440 hodín za akademický rok vrátane kontrolovaného 

samoštúdia a samostatnej tvorivej činnosti.3 

 

(4) Štúdium v akreditovaných doktorských študijných programoch všeobecné lekárstvo, 

zubné lekárstvo a v bakalárskom študijnom programe pôrodná asistencia sa 

uskutočňujú výlučne v dennej forme štúdia v súlade s nariadením vlády SR č. 296/2010 

Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho 

vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave 

certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov. 

 

(5)  Organizácia všetkých stupňov a foriem vysokoškolského štúdia je založená na 

kreditovom systéme.4 

 

 

 
2 § 60 ods. 2 zákona o vysokých školách 
3 § 60 ods. 3 zákona o vysokých školách 
4 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia v 

znení neskorších predpisov 
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Článok 4 

Metódy štúdia 
 

Študijný program v dennej forme štúdia a v externej forme štúdia sa uskutočňuje ako 

a) vyučovanie s priamym kontaktom vysokoškolského učiteľa so študentom 

(prezenčná metóda), 

b) komunikácia prostredníctvom komunikačných prostriedkov založených na 

využívaní počítačových sietí a študijných materiálov (dištančná metóda) alebo 

c) kombinácia metód podľa písmen a) a b) (kombinovaná metóda). 

 

Článok 5 

Štandardná dĺžka štúdia 

 

(1) Bakalársky študijný program ako študijný program prvého stupňa sa zameriava na 

získanie teoretických poznatkov a praktických zručností založených na súčasnom stave 

vedy, techniky a výskumu. Profesijne orientované bakalárske študijné programy sa 

zameriavajú na zvládnutie použitia týchto poznatkov pri výkone povolania. Štandardná 

dĺžka štúdia pre bakalársky študijný program vrátane odbornej praxe trvá: 

a) tri akademické roky v dennej forme štúdia, 180 kreditov, 

b) štyri akademické roky v externej forme štúdia, 180 kreditov. 

 

(2) Študijný program druhého stupňa sa zameriava na získanie teoretických a praktických 

poznatkov založených na súčasnom stave vedy, techniky a výskumu a na rozvíjanie 

schopností ich tvorivého uplatňovania pri výkone povolania alebo pri pokračovaní 

vo vysokoškolskom štúdiu podľa doktorandského študijného programu. Štandardná 

dĺžka štúdia pre študijný program druhého stupňa vrátane odbornej praxe trvá: 

a) dva akademické roky v dennej forme štúdia, 120 kreditov, 

b) tri akademické roky v externej forme štúdia, 120 kreditov. 

 

(3) Doktorský študijný program spája prvý a druhý stupeň.5 Štúdium v doktorskom 

študijnom programe trvá vrátane povinnej praktickej výučby šesť rokov v dennej 

forme štúdia, 360 kreditov.  

 

(4) Štúdium v doktorandskom študijnom programe trvá 

a) tri alebo štyri akademické roky v dennej forme štúdia; 180, alebo 240 kreditov, 

b) štyri alebo päť akademických rokov v externej forme štúdia; 180, alebo 240 

kreditov. 

 
(5) Štúdium podľa študijného programu nesmie presiahnuť jeho štandardnú dĺžku 

vyjadrenú v akademických rokoch podľa odsekov 1 až 4 o viac ako dva roky. 

 

(6) O predĺžení štandardnej dĺžky štúdia rozhoduje dekan v súvislosti s písomnou 

žiadosťou študenta o prerušenie štúdia podľa čl. 26. 

 

Článok 6 

Tituly vysokoškolského vzdelania 
 

(1) Univerzita udeľuje absolventovi štúdia tieto tituly: 

a) v bakalárskom študijnom programe akademický titul „bakalár“ (v skratke „Bc.“), 

 
5 § 53 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
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b) v magisterskom študijnom programe akademický titul „magister“ (v skratke „Mgr.“),  

c) v doktorskom študijnom programe v oblasti všeobecného humánneho lekárstva 

akademický titul „doktor všeobecného lekárstva“ (v skratke „MUDr.“) a 

v doktorskom študijnom programe v oblasti zubného humánneho lekárstva 

akademický titul „doktor zubného lekárstva“ (v skratke „MDDr.“), 

d) v doktorandskom študijnom programe akademický titul „doktor“ („philosophiae 

doctor“, v skratke “PhD.”; skratka „PhD.“ sa uvádza za menom). 

 

(2) Tento študijný poriadok sa vzťahuje na doktorandské štúdium  primerane. 

 

(3) Organizácia doktorandského štúdia sa riadi zákonom o vysokých školách a vnútorným 

predpisom univerzity a fakulty. 

 

(4) Absolventi magisterského študijného programu môžu vykonať rigoróznu skúšku, 

ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce. Po jej vykonaní im udeľuje univerzita 

akademický titul „doktor filozofie“ (v skratke „PhDr.“, ktorý sa uvádza pred menom). 

Pravidlá vykonávania rigoróznych skúšok upravuje vnútorný predpis fakulty. 

 

(5) Rektor univerzity rozhodne v súlade so zákonom o vysokých školách o neplatnosti 

štátnej/rigoróznej skúšky alebo jej súčasti6 a o odňatí akademického titulu.7 

 

(6) V súlade so zákonom o vysokých školách sa môže fyzická osoba akademického titulu 

neodvolateľne vzdať.8 

 

Článok 7 

Podmienky štúdia pre zahraničných študentov 

 

(1) Zahraniční študenti môžu študovať na univerzite na základe zmluvy alebo 

vo výmennom programe na základe zmluvy medzi prijímajúcou vysokou školou a 

vysielajúcou vysokou školou. 

 

(2) Práva a povinnosti zahraničných študentov počas štúdia a rozsah služieb poskytovaných 

fakultou, sú obsahom zmluvy, ktorú podpisujú zúčastnené strany, t.j. štatutárny zástupca 

univerzity a študent (resp. v prípade nespôsobilosti na právne úkony jeho zákonný 

zástupca). Práva a povinnosti študenta s inou štátnou príslušnosťou sú rovnaké ako 

u slovenských študentov, pokiaľ v zmluve nie je uvedené inak. Zmluva sa uzatvára 

na obdobie štúdia. 

 

(3) Zahraničný študent môže študovať v slovenskom alebo v anglickom jazyku 

v akreditovanom študijnom programe. Praktická časť výučby sa vždy uskutočňuje 

podľa § 8 ods. 4 zákona č. 270/1995 Z. z o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení 

neskorších predpisov. Výšku školného a spôsob úhrady stanovuje zmluva medzi 

študentom a univerzitou. 

 

(4) Zahraničný študent, ktorý je občanom tretieho štátu môže študovať v slovenskom 

jazyku po doložení relevantného dokladu, ktorým sa preukazuje znalosť štátneho 

jazyka SR (napr. vysvedčenie o štátnej skúške zo slovenského jazyka). Výšku školného 

a spôsob úhrady stanovuje vnútorný predpis SZU, ktorým sa určuje výška školného a 

 
6 § 108f ods. 1  a ods. 2 zákona o vysokých školách 
7 § 108f ods. 3 zákona o vysokých školách 
8 § 108h zákona o vysokých školách 
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poplatkov spojených so štúdiom na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave 

pri vysokoškolskom štúdiu. 

 

(5) Zahraničný študent, ktorý je občanom EÚ a EHP a je študujúci v slovenskom jazyku, 

študuje za rovnakých podmienok ako občan Slovenskej republiky. 

 

(6) Predloženie dokladov o zaplatení poplatkov, je podmienkou pre zápis študenta. 

 

(7) Štúdium pre zahraničných študentov zabezpečuje fakulta, ktorá má akreditovaný 

študijný program v príslušnom študijnom odbore po schválení Ministerstvom školstva, 

vedy, výskumu a športu v slovenskom alebo v anglickom jazyku. Ostatní študenti 

študujúci v anglickom jazyku sú povinní do ukončenia 5. semestra – u študentov LF – 

preukázať znalosť slovenského jazyka tak, aby mohli komunikovať s pacientom 

v súlade s čl. 7 ods. 3 tohto študijného poriadku. 

 

(8) Zahraniční študenti môžu byť prijatí formou prestupu za tých istých podmienok ako 

ostatní študenti podľa článku 13 tohto študijného poriadku. 

 

Článok 8 

Podmienky prijatia na štúdium 

 

(1) Podmienky prijatia na štúdium v danom akademickom roku (ďalej len „prijímacie 

konanie“) určuje rektor na základe návrhov dekanov fakúlt a schvaľuje akademický 

senát univerzity. 

 

(2) Podmienkou prijatia na štúdium 

a) v bakalárskom študijnom programe je získanie úplného stredného vzdelania alebo 

úplného stredného odborného vzdelania a preukázanie zdravotnej spôsobilosti na 

výkon zdravotníckeho povolania dokladovaním potvrdenia od všeobecného lekára, 

b) v magisterskom študijnom programe je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 

v príslušnom študijnom programe, v dennej forme štúdia preukázanie zdravotnej 

spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania dokladovaním potvrdenia od 

všeobecného lekára, v externej forme štúdia dokladovanie zamestnania v príslušnom 

odbore potvrdením z personálneho oddelenia (ak to fakulta od uchádzača požaduje), 

c) v doktorskom študijnom programe je získanie úplného stredného vzdelania alebo 

úplného stredného odborného vzdelania a preukázanie zdravotnej spôsobilosti na 

výkon zdravotníckeho povolania dokladovaním potvrdenia od všeobecného lekára, 

d) v doktorandskom študijnom programe je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. 

 

(3) Fakulta zverejní na webovom sídle univerzity 

a) lehotu na podanie prihlášok na štúdium, 

b) podmienky prijatia na štúdium, 

c) termín a spôsob overovania splnenia podmienok prijatia na štúdium, 

d) formu a rámcový obsah skúšky, ak je súčasťou overovania schopností prijímacia 

skúška, 

e) spôsob vyhodnocovania výsledkov, 

f) informáciu o počte uchádzačov, ktorý plánuje prijať na štúdium príslušného 

študijného programu. 

 

(4) Lehota na splnenie povinnosti podľa odseku 3 je najneskôr 

a) do 1. októbra v akademickom roku, ktorý predchádza akademickému roku, v ktorom 

sa štúdium má začať, ak ide o bakalársky študijný program alebo študijný program, 
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spájajúci prvý a druhý stupeň štúdia do jedného celku,9 

b) dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok, ak ide o ostatné 

študijné programy. 

 

(5) Podmienkou prijatia na štúdium v magisterskom študijnom programe v zdravotníckych 

študijných odboroch je: 

a) vysokoškolské vzdelanie získané v bakalárskom študijnom programe v príslušnom 

študijnom odbore, dokladovanie zamestnania v príslušnom odbore potvrdením 

z personálneho oddelenia (ak to fakulta od uchádzača požaduje), 

b) absolvovanie štátnej skúšky v príslušnom bakalárskom študijnom programe.  

 

(6) Dekan môže určiť na prijatie na štúdium jednotlivých študijných programov 

na fakulte ďalšie podmienky.10 

 

(7) Na doktorandské štúdium dekan vypíše najmenej dva mesiace pred termínom podávania 

prihlášok aj témy dizertačných prác, o ktoré sa možno v rámci prijímacieho konania 

uchádzať. Pri každej vypísanej téme sa uvádza názov študijného programu, meno a 

priezvisko školiteľa, vrátane akademických titulov, forma štúdia (denná, externá), 

lehota a miesto na podávanie prihlášok a dátum prijímacieho konania, podmienky 

prijatia, spôsob overovania ich splnenia, formu a rámcový obsah prijímacej skúšky a 

spôsob vyhodnocovania jej výsledkov. Tieto informácie sa zverejňujú na webovom 

sídle univerzity. 

 

(8) Prílohou prihlášky na doktorandské štúdium je 

a) životopis, 

b) overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a o štátnom občianstve, 

c) súpis svojich publikovaných článkov alebo súpis výsledkov inej odbornej činnosti, 

prípadne ich posudky. 

 

(9) Do ukončenia prijímacieho konania nie je možné tieto skutočnosti dodatočne meniť. 

 

(10) Uchádzač so špecifickými potrebami môže k prihláške pripojiť žiadosť, na základe 

ktorej sa po vyhodnotení jeho špecifických potrieb určí forma prijímacej skúšky a 

spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby. 

 

 

PRIJÍMACIE KONANIE 

 

Článok 9 

Organizačné zabezpečenie prijímacieho konania 

 

(1) Prípravu, organizáciu a priebeh prijímacieho konania zabezpečuje univerzita v 

spolupráci s fakultou v súlade so zákonom o vysokých školách a štandardami SAAVŠ. 

 

(2) O počte prijímaných uchádzačov na štúdium rozhoduje dekan po predchádzajúcom 

súhlase rektora a súhlasnom stanovisku Ministerstva zdravotníctva SR. 

 

 

 

 
9   § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách  
10 § 57 ods. 1 zákona o vysokých školách  
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Článok 10 

Priebeh prijímacieho konania 

 

(1) Prijímacie konanie sa začína doručením elektronickej prihlášky na štúdium. 

 

(2) Prihláška na štúdium (ďalej len „prihláška“) sa podáva na predpísanom formulári SZU 

(generuje elektronický systém MAIS – Modulový akademický informačný systém). 

 

(3) Neoddeliteľnou súčasťou prihlášky sú doklady určené univerzitou, vrátane dokladu o 

úhrade poplatku za prijímacie konanie (ďalej len „úplná prihláška“). Za správnosť, 

úplnosť a pravdivosť údajov uvedených v úplnej prihláške zodpovedá uchádzač, ktorý 

podal úplnú prihlášku. U cudzinca je súčasťou prihlášky doklad o štátnom občianstve. 

(4) Univerzita je oprávnená využívať údaje z prihlášky na štúdium o prijatom uchádzačovi 

o štúdium, ktorý oznámil vysokej škole, že sa zapíše na štúdium, v nevyhnutnom 

rozsahu na účel zápisu údajov do registra študentov a na účel vydania preukazu 

študenta. Spracovávať osobné údaje podľa osobitného predpisu uvedené v podkladoch 

a v žiadosti, okrem údajov uvedených v § 58 ods. 3 zákona o vysokých školách, môže 

vysoká škola iba po predchádzajúcom súhlase dotknutej osoby, ktorý je neoddeliteľnou 

súčasťou prihlášky. 

 

(5) Ak sa prihláška zasiela elektronickými prostriedkami (elektronická prihláška), 

rozhodujúcim je dátum doručenia na elektronickú adresu. Uchádzač je povinný doručiť 

úplnú prihlášku aj písomne, najneskôr do 5 kalendárnych dní. Ak študent nepotvrdí 

elektronicky podanú úplnú prihlášku v ustanovenej lehote, za deň podania úplnej 

prihlášky sa považuje dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podateľne 

univerzity. 

 

(6) Uchádzač sa môže prihlásiť na viac študijných programov. Na každý študijný program 

sa podáva jedna prihláška. Uchádzač o doktorandské štúdium sa prihlási na jednu 

z vypísaných tém. 

 

(7) Ak univerzita umožňuje prihlásiť sa na viac študijných programov uskutočňovaných na 

jednej fakulte, platia obdobne podmienky podľa odseku 6.  

 

(8) Ak uchádzač nepredloží úplnú prihlášku podľa ods. 3 tohto článku v náhradnom 

termíne, ktorý mu určila univerzita po doručení neúplnej prihlášky, t. j. do 7 dní, 

prijímacie konanie sa zastaví a neúplná prihláška sa považuje za nedoručenú. Na 

zastavenie konania sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. 

 

(9) Súčasťou prijímacieho konania je prijímacia skúška (ak ju fakulta stanovuje). 

Univerzita zašle uchádzačovi pozvánku na prijímaciu skúšku najneskôr 28 dní 

pred termínom konania skúšky. V prípade doktorandského štúdia zašle fakulta 

uchádzačovi pozvánku na prijímaciu skúšku najneskôr 14 dní pred termínom konania 

skúšky, pričom mu oznámi aj jej obsahové zameranie. 

 

(10) Prijímacia skúška sa môže členiť na viac častí (skúška telesnej zdatnosti, písomná časť 

prijímacej skúšky) a môže sa konať v jednom dni alebo vo viacerých dňoch. Súčasťou 

prijímacej skúšky je overenie totožnosti uchádzača pred jej začatím. 

 

(11) Hodnotenie písomnej časti prijímacej skúšky je anonymné, t. j. osoba, ktorá testy 

hodnotí, nemá technicky možnosť zistiť, ktorý uchádzač o štúdium príslušný test 

vyplnil. 
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(12) Ak uchádzač poruší pravidlá prijímacej skúšky (dopustí sa podvodu alebo konania, 

ktoré je v rozpore s pravidlami vyhlásenými na začiatku prijímacej skúšky) počas 

prijímacej skúšky podľa odsekov 9 až 11 tohto článku, dekan alebo ním poverený 

zamestnanec univerzity predčasne ukončí prijímaciu skúšku. Výsledky prijímacej 

skúšky sa nevyhodnocujú a prijímacia skúška sa považuje za neplatnú. Výsledky tohto 

uchádzača sa nehodnotia, náhradný termín prijímacej skúšky sa mu neposkytuje.  

 

(13) Na predčasné ukončenie prijímacej skúšky sa nevzťahujú všeobecné predpisy 

o správnom konaní. 

 

(14) Náhradný termín skúšky môže byť uchádzačovi povolený, ak oň požiada písomne, 

po posúdení závažnosti dôvodov neúčasti na prijímacej skúške. Dôvodom na povolenie 

náhradného termínu môže byť napr. náhle ochorenie alebo účasť uchádzača 

na prijímacej skúške na inej vysokej škole, čo doloží kópiou pozvánky.  

 

(15) Prijímacia skúška na doktorandské štúdium sa uskutočňuje pred prijímacou odbornou 

komisiou, ktorá pozostáva z predsedu a najmenej dvoch členov, ktorých vymenúva 

dekan fakulty. 

 

Článok 11 

Rozhodovanie o výsledkoch prijímacieho konania 

 

(1) Na rozhodovanie o výsledkoch prijímacieho konania sa nevzťahuje všeobecný predpis 

o správnom konaní. 

 

(2) O prijatí uchádzača na štúdium rozhoduje dekan na základe výsledkov prijímacieho 

konania najneskôr do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. 

Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium 

v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý 

podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia 

na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium. Ak študent najneskôr v deň 

určený na zápis na štúdium preukáže splnenie základných podmienok prijatia 

na štúdium, považuje sa za riadne prijatého študenta na štúdium zvoleného študijného 

programu. 

 

(3) Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania sa musí doručiť uchádzačovi 

do vlastných rúk. Uchádzačovi, ktorého miesto pobytu nie je známe, sa doručuje 

vyvesením rozhodnutia na úradnej výveske fakulty počas 15 dní. Posledný deň tejto 

lehoty sa považuje za deň doručenia. 

 

(4) Ak sa v študijnom programe koná prijímacia skúška, tak v deň konania prijímacej 

skúšky alebo najneskôr v nasledujúci deň univerzita pomocou akademického 

informačného systému sprístupní uchádzačovi celkový výsledok jeho prijímacej 

skúšky. 

 

(5) Ak prijímacia skúška trvá viac dní (skúška telesnej zdatnosti, teoretická skúška), 

výsledky sa uchádzačovi sprístupnia v posledný deň konania takejto časti skúšky. 

 

(6) Najneskôr do 24 hodín po skončení zasadnutia prijímacej komisie dekana fakulty, 

fakulta zverejní na svojom webovom sídle zoznam prijatých uchádzačov podľa 

jednotlivých študijných programov. Sú uvádzané len kódy uchádzačov. 
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Zverejnené informácie musia mať poznámku: “Zoznam je len informatívny, 

rozhodujúce je rozhodnutie dekana o výsledku prijímacieho konania, ktoré bude 

uchádzačovi doručené do vlastných rúk”. 

 

(7) Proti rozhodnutiu dekana o neprijatí na štúdium môže uchádzač podať žiadosť o 

preskúmanie rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania do ôsmich dní odo dňa 

jeho doručenia. Žiadosť sa podáva dekanovi, ktorý rozhodnutie vydal. Dekan môže 

žiadosti vyhovieť, ak zistí, že rozhodnutie bolo vydané v rozpore so zákonom o 

vysokých školách alebo vnútornými predpismi univerzity, inak postúpi žiadosť 

rektorovi. 

 

(8) Ak sa preukáže, že uchádzač nebol prijatý na štúdium z dôvodu technickej chyby zo 

strany fakulty, dekan fakulty uchádzača zaradí do poradovníka podľa opraveného 

počtu bodov. 

 

(9)   Rektor zmení rozhodnutie, ak bolo vydané v rozpore so zákonom o vysokých školách 

alebo vnútornými predpismi univerzity, alebo žiadosť zamietne a pôvodné 

rozhodnutie potvrdí. Výsledok preskúmania rozhodnutia sa žiadateľovi zasiela do 30 

dní od doručenia žiadosti. 

 

Článok 12 

Dokumentácia o prijímacom konaní a nahliadnutie uchádzača do nej 

 

(1) Univerzita je povinná uložiť dokumentáciu prijímacieho konania, dokumentáciu 

o zápise na štúdium a zápisoch do ďalšej časti štúdia, výpis výsledkov štúdia, kópie 

dokladov o absolvovaní štúdia a dokumentáciu rozhodovania o akademických právach 

a povinnostiach študenta najmenej 25 rokov odo dňa skončenia štúdia. 

 

(2) Uchádzač má právo nahliadnuť do dokumentácie svojho prijímacieho konania, a to 

najneskôr do 10 dní od doručenia rozhodnutia dekana. Pod nahliadnutím sa rozumie, že 

uchádzač môže dokumentáciu len čítať a robiť si z nej výpisy. 

 

(3) Nahliadnuť do materiálov môže len uchádzač a to vo vyhradených priestoroch 

univerzity za prítomnosti osôb poverených rektorom univerzity. Na nahliadnutie musí 

byť stanovená primeraná doba. 

 

(4) Ak uchádzač zistí, že jeho test bol nesprávne vyhodnotený, oznámi túto skutočnosť 

osobe, ktorá je v zmysle ods. 3 prítomná pri nahliadnutí. 

 

Článok 13 

Prijímacie konanie pri prestupe študenta z inej fakulty alebo z inej vysokej školy 

 

(1) Prestupom sa rozumie zápis študenta z inej vysokej školy alebo z inej fakulty SZU 

na študijný program toho istého stupňa v tom istom študijnom programe. Prestup sa 

uskutočňuje formou vykonania prijímacej skúšky na fakulte, na ktorú má uchádzač 

záujem prestúpiť. Prijímacie konanie upravuje § 58 zákona o vysokých školách (tzn. do 

konca februára bežného kalendárneho roka zaslať vyplnenú prihlášku na štúdium na 

vysokej škole a v dennej forme štúdia úspešne absolvovať prijímacie konanie). Pokiaľ 

fakulta nemá schválené akademickým senátom osobitné podmienky prijímacieho 

konania pri prestupe z inej vysokej školy alebo inej fakulty, platia podmienky 

prijímacieho konania na štúdium pre príslušný akademický rok v zmysle článku 10 

tohto študijného poriadku.  
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(2) Povinnosť vykonať prijímaciu skúšku sa nevzťahuje na študenta z inej vysokej školy 

v zmysle § 51a ods. 2 zákona o vysokých školách. Prestup takéhoto študenta sa 

vykonáva na základe žiadosti vysokej školy, ktorá ruší akreditovaný študijný program 

a na základe súhlasného stanoviska dekana fakulty a rektora SZU. 

 

(3) Študent je povinný na úspešné skončenie štúdia splniť podmienky stanovené 

v študijnom programe, ktorý študuje po prestupe.   

Študent môže požiadať o zmenu študijného programu v rámci SZU po úspešnom 

ukončení prvého ročníka štúdia, najneskôr do začiatku druhého roku štúdia, t.j. 

do 1. septembra príslušného kalendárneho roka.  

Dekan, po posúdení výučby absolvovanej na inej vysokej škole / fakulte SZU, zaradí 

študenta do príslušného ročníka štúdia a nariadi mu absolvovanie rozdielových 

predmetov a vykonanie skúšok, zároveň mu určí termín, dokedy musí rozdielovú 

výučbu a skúšky absolvovať.  

 

(4) Nie je možný prestup študenta zo študijného programu v anglickom jazyku na štúdium 

toho istého alebo iného študijného programu v slovenskom jazyku. 

 

(5) Zmena doktorského študijného programu na bakalárske a magisterské študijné 

programy a naopak nie je možná. 

 

Článok 14 

Akademická mobilita 

 

(1) Na zabezpečenie akademickej mobility vymenúva dekan z radov vysokoškolských 

učiteľov fakultného koordinátora (spravidla prodekana), ktorého úlohou je v spolupráci 

s prorektorom pre medzinárodné vzťahy/univerzitným koordinátorom programu 

Erasmus organizovanie medzinárodnej spolupráce vo vzdelávacej a vedeckej oblasti, 

riešenie úloh spojených s vysielaním a prijímaním študentov a zamestnancov a 

poskytovanie poradenských služieb o možnostiach akademických mobilít pre študentov 

a zamestnancov. 

 

(2) Univerzita môže prijať na časť štúdia, spravidla v dĺžke jedného semestra, aj študenta inej 

vysokej školy vrátane vysokej školy so sídlom mimo územia Slovenskej republiky bez 

prijímacieho konania v súlade s podmienkami výmenného programu alebo na základe 

zmluvy medzi univerzitou a vysielajúcou vysokou školou. 

 

(3) Študent prijatý na akademickú mobilitu má práva a povinnosti študenta univerzity 

so zohľadnením podmienok výmenného programu alebo zmluvy medzi univerzitou a 

vysielajúcou vysokou školou. 

 

(4) Univerzita vydá študentovi potvrdenie, že je študentom univerzity, a uvedie obdobie, 

počas ktorého má trvať jeho akademická mobilita. Vysoká škola vydá študentovi 

preukaz študenta, ak ho nie je možné nahradiť obdobným dokladom o štúdiu vydaným 

vysielajúcou vysokou školou. 

 

(5) Univerzita môže prijať len študenta inej vysokej školy, ktorý svojou akademickou 

mobilitou na univerzite bude pokračovať v štúdiu začatom na inej vysokej škole a po 

skončení mobility na univerzite, pokračuje študent v štúdiu na vysielajúcej vysokej 

škole. Študent, ktorý je občanom iného než členského štátu Európskej únie, je povinný 
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k prihláške doložiť doklady preukazujúce priebeh jeho štúdia na vysielajúcej vysokej 

škole, pokiaľ sa prijímajúca univerzita nerozhodne inak. 

 

(6) Ak študent absolvuje časť štúdia na inej fakulte alebo na inej vysokej škole v SR alebo 

v zahraničí na základe zmluvy o akademickej mobilite, získané kredity sa mu uznávajú 

na základe potvrdenia o výsledkoch mobility z prijímajúcej vysokej školy príp. inej 

inštitúcie v zahraničí v súlade s Lisabonským dohovorom o uznávaní, Erasmus chartou 

pre vysokoškolské vzdelávanie a Smernicou č. 4/2016 rektora Slovenskej zdravotníckej 

univerzity v Bratislave. 

 

(7) Absolvovanie akademickej mobility na prijímajúcej vysokej škole príp. inej inštitúcii 

v zahraničí je formálne podmienené 

a) prihláškou na akademickú mobilitu, 

b) zmluvou o akademickej mobilite, 

c) potvrdením o výsledkoch. 

 

(8) Zmluva o akademickej mobilite sa uzatvára medzi študentom, vysielajúcou vysokou 

školou a prijímajúcou vysokou školou príp. inou inštitúciou v zahraničí ešte 

pred nastúpením študenta na akademickú mobilitu. 

 

(9) Výsledky absolvovanej mobility sú na základe dokumentov z prijímajúcej vysokej 

školy, resp. inej inštitúcie v zahraničí (napr. zoznam absolvovaných predmetov a ich 

hodnotenie) uznané v súlade so zmluvou o mobilite a podmienkami a pravidlami 

programu, v rámci ktorého sa daná akademická mobilita realizovala.  

 

Článok 15 

Zápis na štúdium 

 

(1) Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium podľa § 58 ods. 7 zákona o vysokých 

školách vzniká uchádzačovi právo na zápis na štúdium. Termín, miesto a spôsob zápisu 

prijatému uchádzačovi určí vysoká škola alebo fakulta a táto mu ho oznámi.  

 

(2) O forme, podmienkach a termínoch zápisu rozhoduje dekan fakulty. Zverejnené 

termíny a formy zápisu sú záväzné a nemenné a musia byť zverejnené na webovom sídle 

fakulty najmenej dva mesiace pred začatím akademického roka, v ktorom má štúdium 

začať. 

 

(3) Ak sa zápis koná prezenčne študent je povinný osobne sa zúčastniť zápisu (môže sa 

nechať zastúpiť ním splnomocnenou osobou s úradne overeným podpisom). 

 

(4) Študent je povinný vykonať validáciu preukazu študenta na univerzitnom termináli do 

24 hodín po prevzatí validačnej známky. 

 

(5) Študijné oddelenie fakulty zodpovedá za prípravu a priebeh zápisu. 

 

(6) Uchádzač sa stáva študentom univerzity dňom zápisu. Odo dňa zápisu študent získava 

všetky práva a povinnosti študenta ustanovené zákonom o vysokých školách a 

vnútornými predpismi univerzity a fakulty.  

 

(7) Právo uchádzača na zápis, ktorý bol na štúdium prijatý podmienečne zaniká, ak 

najneskôr v deň určený na zápis nepreukáže splnenie základných podmienok na prijatie. 
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Na podmienky na zápis do nasledujúceho obdobia štúdia sa vzťahuje článok 20 tohto 

študijného poriadku. 

 

(8) Fakulta má právo požadovať od prijatého uchádzača informáciu, či sa zapíše na 

štúdium. Uchádzač je povinný takúto informáciu poskytnúť fakulte najneskôr do 

termínu určeného fakultou. 

 

(9) Právo uchádzača na zápis na štúdium na základe rozhodnutia o prijatí na štúdium zaniká, 

ak na otázku fakulty, či sa zapíše na štúdium, odpovie záporne alebo do určeného času 

nie je jeho odpoveď doručená. 

 

Článok 16 

Študijný program a predmet 

 

(1) Študijný program je súbor predmetov, ktoré pozostávajú zo vzdelávacích činností, 

ktorými sú najmä prednáška, seminár, cvičenie, záverečná práca, projektová práca, 

laboratórne práce, stáž, exkurzia, odborná prax, štátna skúška a ich kombinácie a súbor 

pravidiel zostavený tak, že úspešné absolvovanie týchto vzdelávacích činností pri 

zachovaní uvedených pravidiel umožňuje získať vysokoškolské vzdelanie. 

 

(2) Súčasťou štúdia podľa každého študijného programu je aj záverečná práca, ktorá spolu 

s jej obhajobou tvorí jeden predmet. Obhajoba záverečnej práce patrí medzi predmety 

štátnej skúšky. 

 

(3) Predmety zaradené do študijného programu sa podľa záväznosti ich absolvovania 

členia na 

a) povinné − ich úspešné absolvovanie je podmienkou úspešného absolvovania časti 

štúdia alebo celého študijného programu, 

b) povinne voliteľné − podmienkou úspešného absolvovania časti štúdia alebo celého 

študijného programu je úspešné absolvovanie určeného počtu týchto predmetov 

podľa výberu študenta v štruktúre určenej študijným programom, 

c) výberové − ostatné predmety, ktoré si študent má možnosť zapísať na doplnenie 

svojho štúdia. 

 

(4) Predmety zaradené do študijného programu sa podľa nadväznosti členia na 

a) predmety podmienené úspešným absolvovaním iných predmetov; zápis takéhoto 

predmetu je podmienený úspešným absolvovaním iného predmetu (podmieňujúci 

predmet) alebo iných predmetov,  

b) predmety bez nadväznosti; zápis takéhoto predmetu nie je podmienený 

absolvovaním iného predmetu. 

 

(5) Študijný program v dennej forme štúdia sa zostavuje tak, aby počet hodín predmetov 

študijného programu v týždni nepresahoval ustanovené limity okrem regulovaných 

povolaní. Študijný program sa v dennej forme štúdia zostavuje tak, aby nepredpisoval 

spravidla viac ako šesť povinných skúšok za semester. Tieto obmedzenia sa nevzťahujú 

na externé štúdium, individuálne štúdium, štúdium dvoch študijných programov 

súčasne, štúdium povinne voliteľných predmetov a voliteľných predmetov a 

na diferenčné skúšky. 

(6) V študijnom programe sa v priebehu semestra neuskutočňujú žiadne zmeny. 

 

(7) Študijný program doktorandského štúdia a jeho zmeny navrhuje školiteľ doktoranda. 
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(8) Vo všetkých predpísaných predmetoch študijného programu je účasť študenta povinná, 

ak o tom vysokoškolský učiteľ vzhľadom na povahu študijného predmetu nerozhodne 

inak. Zhotovovať obrazové a zvukové záznamy (fotografovať, zhotovovať 

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

pedagogického procesu alebo vyhotovovať kópie prezentácií a testov v aplikácii 

Microsoft Teams je možné výlučne so súhlasom vysokoškolského učiteľa. 

 

(9) Ak študent vynechá časť povinného predmetu, vysokoškolský učiteľ na základe 

odôvodnenej písomnej žiadosti študenta, ktorú podáva do 3 pracovných dní od 

neprítomnosti, môže určiť náhradný spôsob štúdia. Študent má právo písomne požiadať 

o náhradu neabsolvovanej praktickej výučby podľa pokynov fakulty. 

(10) Vysokoškolský učiteľ príslušného predmetu môže vzhľadom na povahu predmetu a 

rozsah neúčasti študenta rozhodnúť o neabsolvovaní predmetu alebo o nepovolení 

vykonania skúšky. Na základe žiadosti študenta o ďalšom postupe rozhodne dekan. 

(11) Študijný program v študijnom odbore, ktorého absolvovaním sa získava vysokoškolské 

vzdelanie požadované ako súčasť odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho 

povolania, sa uskutočňuje v súlade s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 

Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho 

vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave 

certifikovaných pracovných činností. 

(12) Ucelená časť výučby predmetu trvajúca jeden semester sa označuje ako „predmet“. Ak 

je daný predmet rozpísaný v študijnom programe na viac „predmetov“, označujú sa po 

sebe nasledujúce predmety poradovým číslom (predmet 1, predmet 2, atď.). 

 

(13) Každý predmet je identifikovaný svojím kódom a názvom a je koncipovaný ako 

jednosemestrálny. Základné údaje o charaktere predmetu sa uvádzajú v informačnom 

liste predmetu.11 

 

(14) Študijný program doktorandského štúdia pozostáva zo študijnej časti, ktorá končí 

dizertačnou skúškou, z vedeckej časti a obhajoby dizertačnej práce. 

 

Článok 17 

Organizácia akademického roka 

 

(1) Akademický rok sa začína 1. septembra bežného kalendárneho roka a končí sa 31. 

augusta nasledujúceho kalendárneho roka. Akademický rok je rozdelený na zimný 

semester, letný semester a obdobie prázdnin. 

 

(2) Časový harmonogram štúdia na nadchádzajúci akademický rok určuje dekan; tento 

časový harmonogram je pre celú akademickú obec záväzný. 

 

(3) Semester trvá najmenej 12 výučbových týždňov a najviac 16 výučbových týždňov, na 

ktoré nadväzuje minimálne 4−týždňové skúškové obdobie. Ak je súčasťou semestra 

súvislá praktická výučba nadväzujúca na výučbové týždne, minimálne 4−týždňové 

skúškové obdobie začína až po skončení tejto súvislej praktickej výučby. Dekan môže 

študentom posledného ročníka štúdia v letnom semestri upraviť počet výučbových 

týždňov odlišne. Letná prázdninová prax (ak je v ŠP zaradená) sa uskutočňuje až po 

 
11 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia 
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skončení skúškového obdobia v letnom semestri.  Dekan fakulty môže,  na základe 

písomnej žiadosti študenta, umožniť vykonanie letnej prázdninovej praxe po úspešnom 

absolvovaní všetkých skúšok a získaní predpísaných priebežných hodnotení. 

 

 

KREDITOVÝ SYSTÉM ŠTÚDIA 

 

Článok 18 

Zásady kreditového systému štúdia na univerzite 

 

(1) Organizácia študijných programov a foriem štúdia je založená na kreditovom systéme. 

 

(2) 1 kredit zodpovedá 25 hodinám teoretickej výučby, alebo 30 hodinám praktickej 

výučby. Dĺžka jednej vyučovacej hodiny je 50 minút. 

 

(3) Každý predmet má v študijnom programe priradený počet kreditov, ktoré študent získa 

po jeho úspešnom absolvovaní. Kredity sú číselné hodnoty priradené k predmetom, 

vyjadrujúce množstvo práce potrebnej na nadobudnutie predpísaných výsledkov 

vzdelávania. 

(4) Za predmet môže študent v priebehu štúdia získať kredity iba raz. 

 

(5) V študijnom programe môžu byť po každom semestri určené ďalšie kontrolné etapy 

štúdia. Podmienkou pokračovania štúdia v letnom semestri príslušného akademického 

roka, je získanie minimálne 20 kreditov v dennej forme štúdia a minimálne 12 kreditov 

v externej forme štúdia. Inak je študent po skončení skúškového obdobia za zimný 

semester vylúčený zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek podľa článku 28 ods. 1 písm. 

c) tohto študijného poriadku. 

 

(6) Ak študent neskončí štúdium v termíne určenom podľa § 65 ods. 2 zákona o vysokých 

školách, jeho štúdium sa skončí koncom akademického roka, v ktorom mal študent 

skončiť vysokoškolské štúdium.  

 

Článok 19 

Zhromažďovanie kreditov 

 

Kredity získané za úspešné absolvovanie predmetov v čase, v ktorom bol študent zapísaný 

na štúdium jedného študijného programu, sa zratúvajú. Zratúvajú sa kredity získané 

a) v rámci štúdia študijného programu v prípade jeho riadneho skončenia, 

b) v rámci časti štúdia na inej fakulte univerzity, 

c) v rámci časti štúdia na inej vysokej škole v Slovenskej republike alebo na vysokej 

škole v zahraničí formálne zabezpečeného náležitosťami prenosu kreditov podľa 

článku 20 tohto študijného poriadku. 

 

Článok 20 

Zápis do ďalšej časti štúdia 

 

(1) Na zápis do ďalšej časti študijného programu12 má študent právo, ak splnil podmienky 

určené študijným programom alebo týmto študijným poriadkom. Ustanovenia článku 

15 tohto študijného poriadku sa použijú primerane. 

 
12 § 70 ods. 1 písm c) zákona o vysokých školách 
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(2) Súčasťou zápisu je priebežná kontrola štúdia, pri ktorej sa zisťuje možnosť postupu 

študenta do ďalšieho obdobia štúdia. 

 

(3) Zápisom si študent určuje, akú časť povinností predpísanú študijným programom chce 

absolvovať v nasledujúcom období štúdia, na ktorý sa zápis vzťahuje (semester alebo 

akademický rok). 

 

(4) Študent si zapisuje predmety tak, aby mu počet kreditov, ktoré môže získať ich 

úspešným absolvovaním, stačil v danom období na splnenie podmienky 

na pokračovanie v štúdiu. 

 

(5) Ak študent povinný predmet, alebo povinne voliteľný predmet – okrem predmetov 

praktickej výučby - absolvoval neúspešne, môže sa na základe písomnej žiadosti 

opakovane zapísať do ďalšieho roka maximálne dva predmety. Písomnú žiadosť o 

opakované zapísanie povinného / povinne voliteľného predmetu podáva dekanovi 

fakulty prostredníctvom študijného oddelenia fakulty najneskôr do 10 dní od skončenia 

skúškového obdobia v letnom semestri. Dekan fakulty najneskôr do začiatku zápisu 

musí študentovi písomne na jeho žiadosť odpovedať. Študijné oddelenie po ukončení 

zápisov oznámi príslušným pedagogickým útvarom zoznam tých študentov, ktorým 

dekan fakulty povolil opakovaný zápis predmetu. Táto možnosť sa nevzťahuje sa na 

študentov končiacich ročníkov. 

 

(6) Študent je povinný po splnení poslednej študijnej povinnosti (udelenie priebežného 

hodnotenia alebo absolvovania skúšky) v semestri (najneskôr do konca skúšobného 

obdobia príslušného semestra) skontrolovať správnosť a úplnosť hodnotení zapísaných 

v systéme MAIS. Ak zistí nesúlad, je povinný na to ihneď upozorniť pedagóga. 

Zápis študenta do ďalšej časti štúdia je realizovaný: 

a) uzavretím predchádzajúcej časti štúdia v súlade so študijným plánom príslušného 

študijného programu, 

b) kontrolou a vykonaním zmien v údajoch študenta (napr. osobné údaje, súhlas s 

poskytovaním údajov ďalším systémom a pod.), 

c) validáciou preukazu študenta pre aktuálny akademický rok (tento úkon je 

záverečnou časťou zápisu a vykoná sa len po úspešnom ukončení 

predchádzajúcich úkonov). 

d) úhradou stanovených poplatkov. 

 

(7) Ak sa študent nedostaví na zápis do nasledujúceho obdobia štúdia alebo sa nedostaví 

po prerušení štúdia na opätovný zápis, študijné oddelenie fakulty ho písomne vyzve 

na dostavenie sa k zápisu v lehote desiatich pracovných dní od doručenia výzvy. Ak 

sa študent po doručení výzvy v určenej lehote k zápisu nedostaví, a ani nepožiada 

o predĺženie lehoty pre závažné dôvody, jeho štúdium sa považuje za zanechané.  

 

(8) Fakulta určí pre každý študijný program odporúčaný študijný plán. Študijný plán sa 

zostavuje tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky na úspešné ukončenie 

štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia zodpovedajúcej študijnému programu. 

 

(9) Študent si môže s písomným súhlasom dekana opakovane zapísať v nasledujúcom 

období/roku štúdia maximálne dva predmety, okrem predmetov praktickej výučby. 

Pri opakovane zapísanom predmete má študent právo na riadny termín a na jeden 

opravný termín. Študent si môže opakovane zapísať ten istý predmet len jedenkrát. 

Opravný termín opakovane zapísaného predmetu sa koná pred dvojčlennou komisiou. 



21 

(10) Študent si s písomným súhlasom dekana môže počas štúdia opakovane zapísať povinný 

predmet, ktorý absolvoval neúspešne, okrem neúspešne absolvovaných predmetov 

v končiacom ročníku (neplatí pre predmet Diplomová práca). Po druhom neúspešnom 

pokuse o absolvovanie povinného predmetu, je študent vylúčený zo štúdia.13 

Na doktorandský študijný program sa článok vzťahuje primerane. 

 

(11) Študent si môže s písomným súhlasom dekana počas štúdia opakovane zapísať povinne 

voliteľný predmet, ktorý absolvoval neúspešne, okrem neúspešne absolvovaných 
povinne voliteľných predmetov v končiacom ročníku, alebo si môže zapísať namiesto 

neho iný povinne voliteľný predmet. Po druhom neúspešnom pokuse o absolvovanie 
vybraného povinne voliteľného predmetu je študent vylúčený zo štúdia.14 

 
(12) Študent si môže s písomným súhlasom dekana počas štúdia opakovane zapísať 

výberový predmet, ktorý absolvoval neúspešne, okrem neúspešne absolvovaných 

výberových predmetov v končiacom ročníku, alebo si môže namiesto neho zapísať iný 

výberový predmet alebo povinne voliteľný predmet spomedzi doteraz 

neabsolvovaných povinne voliteľných predmetov. Ak študent dosiahol dostatočný 

počet kreditov, nemusí si zapísať žiadny výberový predmet. Ak študent nedosiahol 

dostatočný počet kreditov, po druhom neúspešnom pokuse o absolvovanie vybraného 

výberového predmetu je vylúčený zo štúdia.15 

 

(13) Opakovane zapísané predmety je študent povinný absolvovať najneskôr do 30. 

septembra daného akademického roka. V prípade, že opakované predmety úspešne 

neabsolvuje, je študent vylúčený zo štúdia podľa zákona o vysokých školách 

 

Článok 21 

Hodnotenie študijných výsledkov 

 

(1) Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje 

najmä: 

a) priebežným hodnotením študijných výsledkov počas výučbovej časti daného 

obdobia štúdia (kontrolné otázky, písomné testy, úlohy na samostatnú prácu, 

semestrálne práce, referát na semináre, praktické výkony a pod.), 

b) skúškou za dané obdobie štúdia, 

c) evidenciou účasti na povinných formách výučby. 

 

(2) Fakulta uverejňuje prostredníctvom akademického informačného systému univerzity 

(MAIS) ku každému predmetu v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku informačný 

list predmetu.  

(3) Štúdium predmetu sa ukončuje 

a) predmetovou skúškou alebo 

b) úspešným absolvovaním podmienok stanovených v identifikačnom liste príslušného 

študijného predmetu a získaním predpísaného počtu kreditov.  

 

(4) Kritériá na hodnotenie úspešného absolvovania študijného predmetu a získanie 

predpísaného počtu kreditov sú ustanovené v Informačnom liste predmetu. Minimálna 

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

podmienok pre absolvovanie predmetu. 

 
13 § 66 zákona ods. 1 písm. c zákona o vysokých školách  
14 § 66 zákona ods. 1 písm. c zákona o vysokých školách  
15 § 66 zákona ods. 1 písm. c zákona o vysokých školách 



22 

 

(5) Ak je predmet ukončený predbežným hodnotením a študent splnil všetky stanovené 

podmienky v priebehu semestra, hodnotenie musí byť zapísané po poslednom 

realizovanom praktickom cvičení/seminári do systému MAIS. Ak študent nesplní všetky 

stanovené podmienky a je mu určené náhradné plnenie, hodnotenie sa zapíše do systému 

MAIS po splnení stanovených podmienok, najneskôr však do konca skúšobného 

obdobia príslušného semestra. V prípade praktickej výučby, najneskôr do 25.augusta 

bežného kalendárneho roka. 

 

(6) Predmetová skúška sa koná spravidla v skúškovom období semestra, v ktorom študent 

absolvoval študijný predmet, najneskôr do konca príslušného akademického roka. 

Študent počas skúškového obdobia sa môže prihlásiť maximálne na jednu  skúšku v 

jeden deň.  

 

(7) Vyučujúci, vo výnimočných prípadoch vedúcim pedagogického útvaru poverený 

vysokoškolský učiteľ, zaeviduje hodnotenie do akademického informačného systému 

SZU (systém MAIS). Vytlačenú a podpísanú správu záverečného hodnotenia predmetu 

štúdia (skúšky) alebo správu priebežného hodnotenia predmetu štúdia je vyučujúci 

povinný odovzdať študijnému oddeleniu do 5 dní od skončenia skúškového obdobia.  

 

(8) Konkrétny spôsob kontroly štúdia študijného predmetu uvedený v informačnom liste 

predmetu, termíny a spôsob vyhodnotenia kontroly štúdia študijného predmetu je 

povinný oznámiť vysokoškolský učiteľ na začiatku semestra a nie je možné počas 

semestra alebo po ukončení výučby ich meniť. Podmienky na hodnotenie a 

absolvovanie predmetu sú vyjadrené v informačnom liste predmetu. V informačnom 

liste predmetu sa uvádza forma hodnotenia a podmienky na získanie jednotlivých 

klasifikačných stupňov hodnotenia (v zmysle článku 21 ods. 11 a ods. 12 tohto 

študijného poriadku).  

 

(9) Skúšku klasifikuje len skúšajúci, učiteľ zabezpečujúci výučbu predmetu alebo skúšobná 

komisia menovaná dekanom. 

 

(10) Hodnotenie známkou sa uskutočňuje podľa klasifikačnej stupnice, ktorú tvorí šesť 

klasifikačných stupňov. 

 

(11) Hodnotenie známkou sa uskutočňuje podľa klasifikačnej stupnice, ktorú tvorí šesť 

klasifikačných stupňov 

a) A − výborne (vynikajúce výsledky: 100% - 94%) = 1, 

b) B − veľmi dobre (nadpriemerné výsledky: 93% – 89%) = 1,5, 

c) C − dobre (priemerné výsledky: 88% – 82%) = 2, 

d) D − uspokojivo (prijateľné výsledky: 81% - 77%) = 2,5, 

e) E − dostatočne (výsledky spĺňajú iba minimálne kritériá: 76% - 70%) = 3, 

f) FX − nedostatočne (výsledky nespĺňajú ani minimálne kritériá: 69% a menej ) = 4.16 

 

(12) Študent získa kredity za študijný predmet, ak jeho výsledky boli ohodnotené niektorým 

z klasifikačných stupňov od A po E. Fakulta môže pri vybraných študijných 

predmetoch rozhodnúť, že sa nebudú hodnotiť známkou a určiť iné kritériá na ich 

úspešné absolvovanie ako podmienky na získanie kreditov. 

 

(13) Na hodnotenie celkových študijných výsledkov študenta vo vymedzenom období sa 

 
16 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia 
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používa vážený študijný priemer. Vypočíta sa tak, že v hodnotenom období sa zrátajú 

súčiny počtu kreditov a číselného hodnotenia podľa odseku 11 pre všetky študijné 

predmety zapísané študentom a výsledok sa vydelí celkovým počtom kreditov 

zapísaných študentom za dané obdobie. Za študijné predmety, ktoré si študent zapísal a 

neabsolvoval, sa do váženého študijného priemeru započíta známka 4. Študijné 

predmety, ktoré nie sú hodnotené známkou, sa do výpočtu váženého študijného 

priemeru nezahŕňajú. 

 

(14) Termíny skúšok vypíše vysokoškolský učiteľ po dohode so študentmi minimálne dva 

týždne pred začiatkom skúškového obdobia v primeranom množstve a rozptyle. 

Termíny skúšok musia byť vypísané v akademickom informačnom systéme univerzity 

(MAIS). Študent sa prihlasuje na určené termíny cez akademický informačný systém 

podľa pokynov vysokoškolského učiteľa. Študent je povinný v danom skúškovom 

období zapísať si minimálne 1 termín pre daný predmet. Ak tak študent neurobí, bude 

po ukončení skúškového obdobia automaticky zapísané hodnotenie predmetu FX 

(s dátumom posledného vypísaného termínu skúšky). Študent je povinný si predmet, 

z ktorého neabsolvoval skúšku opakovane zapísať. 

 

(15) Ak študent neprospel na skúške, má nárok na dva opravné termíny. 

 

(16) Termíny opravných skúšok určuje skúšajúci v skúškovom období príslušného semestra 

v primeranom množstve a rozptyle.  

 

(17) Pri opakovanom zapísaní predmetu má študent právo na jeden riadny termín a na jeden 

opravný termín. Termíny pre opakovane zapísané predmety musia byť vypísané v 

dostatočnom množstve a rozptyle tak, aby bol odstup medzi riadnym a opravným 

termínom minimálne 5 dní. 

 

(18) Pri opravnom termíne opakovane zapísaného predmetu dekan fakulty vymenuje 

najmenej dvojčlennú komisia na základe požiadavky skúšajúceho. 

 

(19) Skúšajúci, učiteľ zabezpečujúci výučbu predmetu je povinný zapísať do systému MAIS 

hodnotenie študijných výsledkov študijného predmetu najneskôr do 5 pracovných dní.  
 

(20) Predmet, ktorý má študent zapísaný a nie je záznam o jeho hodnotení z dôvodu 

nesplnenia podmienok uvedených v informačnom liste predmetu, je ohodnotený ako 

neabsolvovaný a študijné oddelenie fakulty zapíše do systému MAIS hodnotenie 

FX/neabsolvoval, ak uplynulo 5 dní od ukončenia skúškového obdobia.  

 

(21) Skúšky sa konajú v nasledovných obdobiach: v prípade neblokovej výučby (výučba 

nie je organizovaná v jednotlivých blokoch) len v skúšobnom období. V prípade 

blokovej výučby sa skúšky konajú po jej skončení alebo v skúšobnom období. 
 

(22) Skúšanie blokovo vyučovaného predmetu sa koná v dňoch, ktoré sú určené v rozvrhu 

hodín daného predmetu. Ak sa skúška neuskutočnila podľa určeného termínu v rozvrhu 

hodín, skúška sa môže konať až v riadnom skúšobnom období. Ak sa študent z 

akýchkoľvek dôvodov určeného termínu nezúčastnil, skúšku môže konať až v riadnom 

skúšobnom období. 

 

(23) Príprava na absolvovanie skúšok po blokovej výučbe, nie je dôvodom 

na ospravedlnenie absencie povinnej výučby. 
 

(24) Ak sa z príslušného predmetu konajú praktické cvičenia, semináre alebo stáže, je ich 
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absolvovanie podmienkou na udelenie hodnotenia a podmienkou na konanie skúšky. 

Pedagogický útvar nesmie skúšať študenta, ktorý neabsolvoval výučbu. 

 

Článok 22 

Uznávanie absolvovaných predmetov 

 

(1) Študent, ktorý už študoval na vysokej škole a bol opätovne prijatý na štúdium, môže 

písomne požiadať dekana fakulty o uznanie tých študijných predmetov, od ktorých 

úspešného absolvovania neuplynulo viac ako 3 roky v bakalárskych študijných 

programoch v dennej forme štúdia, viac ako 4 roky v bakalárskych študijných 

programoch v externej forme štúdia, viac ako 2 roky v magisterských študijných 

programoch v dennej forme štúdia, viac ako 3 roky v magisterských študijných 

programoch v externej forme štúdia a viac ako 5 rokov v doktorských študijných 

programoch. 

Čas, ktorý uplynul od absolvovania predmetu sa počíta k termínu zápisu do 1. ročníka, 

kedy študent podáva žiadosť o uznanie absolvovaných predmetov. 

 

(2) Absolvované predmety možno uznať len z riadne ukončených ročníkov a získané kredity 

a známky možno preniesť, ak sú súčasťou predpísaného študijného programu ako 

povinné a povinne voliteľné predmety a boli hodnotené známkou A až C alebo 

ekvivalentným spôsobom. 

 

(3) V magisterskom štúdiu nemožno preniesť kredity získané za úspešné absolvovanie 

predmetu v bakalárskom štúdiu. Rovnako nemožno preniesť kredity za úspešné 

absolvovanie predmetu v štúdiu, ktoré už bolo riadne ukončené a bol zaň priznaný 

akademický titul. 

 

(4) Ak študent študuje v akademickom roku súbežne dva a viac študijných programov v 

rámci fakulty alebo univerzity, alebo inej vysokej školy, uznanie úspešne 

absolvovaného predmetu je možné iba v prípade, ak je predmet obsahovo a rozsahovo 

ekvivalentný s predmetom študijného program, ktorý študent študuje. V žiadosti o 

uznanie predmetu je garant predmetu povinný uviesť, či obsah absolvovaného 

predmetu plne pokrýva obsah predmetu, o uznanie absolvovania ktorého študent žiada, 

alebo nie. Súčasne uvedie svoje odporúčanie absolvovanie predmetu uznať alebo 

neuznať. 

 

(5) O uznaní predmetov a ich hodnotenia rozhoduje dekan. Dekan fakulty môže požiadať 

o vyjadrenie garanta príslušného predmetu, po posúdení zhodnosti obsahu a rozsahu 

absolvovaného predmetu z predchádzajúceho štúdia.  

 

(6) Žiadosť o uznanie predmetov za celé obdobie predchádzajúceho štúdia sa podáva 

dekanovi fakulty len raz, najneskôr v deň zápisu riadneho termínu zápisu študenta 

na štúdium. K žiadosti je študent povinný predložiť výpis výsledkov štúdia a sylabus 

predmetu, z ktorého kredity a známku získal, ktoré sú potvrdené úradnou pečiatkou 

vysokej školy, kde predtým študoval. Neúplné žiadosti nebudú posudzované. 

 

(7) Dekan fakulty musí o uznaní predmetov za celé obdobie predchádzajúceho štúdia 

rozhodnúť najneskôr začiatku výučbovej časti zimného semestra akademického roka.  
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ŠTÁTNE SKÚŠKY A RIGORÓZNE SKÚŠKY 

 

Článok 23 

Zásady vykonávania štátnych skúšok a rigoróznych skúšok 

 

(1) Fakulta vykonáva v príslušných študijných odboroch 

a) štátne skúšky v bakalárskom študijnom programe, magisterskom študijnom 

programe a v doktorskom študijnom programe; súčasťou štátnej skúšky je praktická 

skúška (v prípade, že to študijný program vyžaduje), ústna skúška alebo písomná 

skúška, 

b) rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác, 

c) dizertačné skúšky a obhajoby dizertačných prác v doktorandskom študijnom 

programe; podrobnosti o dizertačnej skúške a obhajobe dizertačnej práce upravuje 

vnútorný predpis univerzity. 

 

(2) Podmienkou úspešného absolvovania každého študijného programu je úspešné 

vykonanie štátnej skúšky. Štátna skúška sa vykoná pred skúšobnou komisiou. Priebeh 

štátnej skúšky a vyhlásenie jej výsledkov sú verejné. Rozhodovanie skúšobnej komisie 

o výsledkoch štátnej skúšky sa uskutoční na neverejnom zasadnutí skúšobnej komisie. 

Rovnaké podmienky a postup sa vzťahujú aj na konanie rigoróznych skúšok. Študent je 

povinný odovzdať prihlášku na štátnu skúšku v akademickom roku na študijný referát 

fakulty v bakalárskom a magisterskom študijnom programe najneskôr do konca apríla, 

v doktorskom študijnom programe najneskôr do zápisu do 6. ročníka po splnení 

predpísaných študijných povinností. 

 

(3) Ak sa študent z preukázateľne závažných dôvodov nemohol zúčastniť štátnych skúšok, 

je povinný písomne sa ospravedlniť dekanovi fakulty najneskôr do 3 pracovných dní po 

termíne konania štátnych skúšok. Ak dekan fakulty akceptuje ospravedlnenie študenta, 

dekan fakulty mu stanoví náhradný termín. Uvedená skutočnosť sa zaznamená do 

„Zápisu o štátnych skúškach”. Neospravedlnená neúčasť študenta na štátnych skúškach 

alebo neakceptovanie dôvodu ospravedlnenia dekanom fakulty, je dôvodom 

k výslednému hodnoteniu štátnej skúšky stupňom „FX”. 

 

(4) Štátnu skúšku môže vykonať študent po splnení podmienok stanovených študijným 
programom: 
a) úspešne absolvuje všetky predpísané povinné predmety (okrem štátnej skúšky), 

b) úspešne absolvuje povinne voliteľné predmety v skladbe určenej študijným 

programom, 

c) odovzdá záverečnú prácu, 

d) má vyrovnané všetky finančné záväzky voči fakulte aj univerzite,  

e) nie je proti nemu vedené disciplinárne konanie. 

 

(5) Termíny štátnej skúšky stanovuje dekan fakulty v súlade s harmonogramom štúdia. 

 

(6) Právo skúšať na štátnej skúške a na rigoróznej skúške má iba vysokoškolský učiteľ 

pôsobiaci vo funkcii profesor a docent a ďalší odborník schválený príslušnou vedeckou 

radou; ak ide o bakalársky študijný program, aj vysokoškolský učiteľ vo funkcii 

odborný asistent s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa. 

 

(7) Zloženie skúšobnej komisie na vykonanie štátnej skúšky určuje z osôb oprávnených 

skúšať podľa odseku 6 pre študijné programy uskutočňované na fakulte dekan, pre 

študijné programy uskutočňované na univerzite rektor. Do skúšobných komisií na 
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vykonanie štátnych skúšok sa spravidla zaraďujú aj významní odborníci v danom 

študijnom odbore z iných vysokých škôl, z právnických osôb vykonávajúcich výskum 

a vývoj na území Slovenskej republiky alebo z praxe. Najmenej dvaja členovia 

zo skúšobnej komisie pre štátne skúšky sú vysokoškolskí učitelia pôsobiaci 

vo  funkciách profesor alebo docent; ak ide o bakalársky študijný program, najmenej 

jeden vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii profesor alebo docent. 

 

(8) Zloženie skúšobnej komisie na vykonanie rigoróznej skúšky určuje z osôb 

oprávnených skúšať podľa odseku 6 pre študijné programy uskutočňované na fakulte, 

dekan a pre študijné programy, ktoré sa neuskutočňujú na fakulte, rektor. 

 

(9) Skúšobná komisia na vykonanie štátnej skúšky má najmenej štyroch členov a riadi sa 

zákonom o vysokých školách. Predseda skúšobnej komisie je vysokoškolský učiteľ 

vo funkcii profesora alebo docenta.  

 

(10) Opravné termíny štátnych skúšok, ako aj obhajoby záverečnej práce, stanovuje dekan 

až po realizácii všetkých riadnych termínov vypísaných pre aktuálny akademický rok 

nasledovne: 

a) 1. opravný termín určuje dekan tak, aby v doktorskom štúdiu časový odstup medzi 

posledným riadnym termínom štátnej skúšky v mesiaci jún a 1. opravným termínom 

bolo minimálne 14 dní, 

b) 1. opravný termín určuje dekan tak, aby v bakalárskom a magisterskom štúdiu 

časový odstup medzi riadnym termínom štátnej skúšky a 1. opravným termínom bol 

minimálne 14 dní v prípade neúspešne vykonanej praktickej a teoretickej časti 

skúšky, 

c) 1. opravný termín štátnej skúšky, ak študent neobhájil záverečnú prácu, dekan určí 

až v nasledujúcom akademickom roku v súlade s platným harmonogramom štátnych 

skúšok, 

d) 2. opravný termín stanovuje dekan v súlade s platným harmonogramom štátnych 

skúšok, 

e) náhradný termín štátnych skúšok môže dekan fakulty určiť až na nasledujúci 

akademický rok.  

(11) Toto ustanovenie sa na LF vzťahuje primerane, fakulta postupuje podľa vnútorného 

predpisu. 

 

Článok 24 

Záverečná práca a obhajoba záverečnej práce 

 

(1) Záverečnou prácou pri štúdiu 

a) podľa bakalárskeho študijného programu je bakalárska práca, 

b) podľa magisterského študijného programu alebo doktorského študijného programu 

je diplomová práca, 

c) podľa doktorandského študijného programu je dizertačná práca. 

 

(2) Spôsob spracovania záverečnej práce po formálnej a obsahovej stránke určuje vnútorný 

predpis univerzity.17 

 

 
17 Smernica rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave č. 5/2019 o náležitostiach  záverečných a 

kvalifikačných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní zo dňa 

1.10.2019 



27 

(3) Školiteľov18, oponentov a témy záverečných prác schvaľuje dekan fakulty. Oponentom 

môže byť vysokoškolský učiteľ alebo odborník z praxe s príslušným stupňom vzdelania. 

 

(4) Tému záverečnej práce a pokyny na jej vypracovanie zadáva do systému MAIS 

školiteľ. Študent sa na tému záverečnej práce prihlasuje prostredníctvom systému 

MAIS v I. stupni štúdia najneskôr do konca študijnej časti letného semestra 

akademického roku, ktorý predchádza akademickému roku kedy by mal riadne štúdium 

ukončiť, v II. a v spojenom I. a II. stupni štúdia najneskôr do konca študijnej časti 

zimného semestra akademického roku, ktorý predchádza akademickému roku kedy by 

mal riadne štúdium ukončiť. Záverečnú prácu vypracuje študent pod vedením školiteľa 

záverečnej práce. Na LF SZU sa toto ustanovenie vzťahuje primerane. 

 

(5) Študent zadáva prácu do centrálneho registra záverečných prác až po odsúhlasení práce 

školiteľom a odovzdáva na študijnom oddelení fakulty v stanovenom termíne určenom 

v harmonograme akademického roka fakulty. Termín je pre študenta záväzný.  

 

(6) Ak so súhlasom univerzity alebo fakulty je záverečná práca napísaná a obhajovaná aj 

v inom ako v štátnom jazyku, jej súčasťou je abstrakt a resumé v slovenskom jazyku. 

 

(7) Školiteľ vypracuje písomné hodnotenie záverečnej práce (posudok školiteľa), v 

systéme MAIS, ktorého súčasťou je i hodnotenie záverečnej práce na stupnici A až FX. 

 

(8) Záverečnú prácu posudzuje oponent (v doktorandskom štúdiu oponenti). Oponent 

vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok (posudok oponenta) v systéme MAIS, 

ktorého súčasťou je aj hodnotenie záverečnej práce na stupnici A až FX. 

 

(9) Skúšobná komisia umožní vykonať obhajobu záverečnej práce študenta až po 

predložení informácie z Centrálneho registra záverečných, rigoróznych a habilitačných 

prác o overení miery originality záverečnej práce. Podmienkou pripustenia k obhajobe 

záverečnej práce je, okrem prípadov podľa § 63 ods. 11 zákona o vysokých školách, 

súhlas študenta so zverejnením a sprístupnením záverečnej práce verejnosti podľa § 63 

ods. 9 zákona o vysokých školách po dobu jej uchovávania podľa § 63 ods. 7 zákona 

o vysokých školách bez nároku na odmenu. 

(10) Študent, ktorý vypracoval záverečnú prácu, má právo oboznámiť sa s posudkami na 

prácu (s posudkom vedúceho záverečnej práce a oponenta) najneskôr 3 pracovné dni 

pred obhajobou (prostredníctvom MAIS-u). 

 

(11) Záverečná práca a obhajoba záverečnej práce patrí medzi štátne skúšky. 

 

(12) Výsledok obhajoby záverečnej práce sa hodnotí klasifikačnými stupňami A až FX. 

 

(13) Ak vedúci záverečnej práce alebo oponent nie sú členmi komisie, môžu byť prizvaní 

na obhajobu práce a pri jej hodnotení majú právo vyjadriť sa. 

 

(14) Študent má právo zúčastniť sa na obhajobe záverečnej práce aj v prípade, že hodnotenie 

v posudku školiteľa alebo oponenta záverečnej práce je FX. Ak je záverečná práca 

študenta hodnotená stupňom FX účasť školiteľa a oponenta záverečnej práce na 

obhajobe je spravidla povinná.19 Študent nemá právo zúčastniť sa na obhajobe 

 
18   Čl. 3 ods. 3 Smernice SZU č. 4/2021 o pracovnej záťaži učiteľov, pedagogická činnosť 
19 Smernica rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave č. 5/2019 o náležitostiach záverečných 

a kvalifikačných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole, originalite, uchovávaní a sprístupňovaní 
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záverečnej práce v prípade, že hodnotenie v posudku školiteľa aj oponenta záverečnej 

práce je FX. 

 

(15) Záverečná práca môže byť vypracovaná v slovenskom alebo českom jazyku, ak s tým 

dekan súhlasí, tak aj v inom jazyku, spravidla anglickom. V prípade cudzojazyčnej 

práce musí táto práca obsahovať abstrakt aj v slovenskom jazyku a resumé 

v slovenskom jazyku v rozsahu 10 % celej práce.  

 

Článok 25 

Hodnotenie štátnej skúšky a rigoróznej skúšky 

 

(1) Výsledok štátnej skúšky v prvom, druhom, treťom stupni a rigoróznej skúšky sa 

hodnotí klasifikačnou stupnicou kreditového systému. Ak sa koná štátna skúška z 

viacerých súčastí, hodnotí sa každá súčasť osobitne. Záverečná práca spolu s jej 

obhajobou tvorí jeden predmet. Obhajoba záverečnej práce patrí medzi štátne skúšky. 

Ak jedna zo súčastí štátnej skúšky je hodnotená stupňom „FX – nedostatočne”, celkové 

hodnotenie výsledkov štátnej skúšky je „neprospel”. 

 

(2) Študent môže pristúpiť k obhajobe záverečnej práce až po overení miery jej originality 

v Centrálnom registri záverečných, rigoróznych a habilitačných prác.20 

 

(3) Mieru originality záverečnej práce na základe informácie z Centrálneho registra 

záverečných, rigoróznych a habilitačných prác o overení miery originality záverečnej 

práce hodnotí skúšobná komisia v zmysle vnútorného predpisu21. 

 

(4) Študent môže pristúpiť k obhajobe záverečnej práce až po úspešnom vykonaní 

praktickej časti štátnej skúšky, ak táto tvorí jej súčasť. Študent môže pristúpiť k 

teoretickej časti štátnej skúšky až po úspešnom obhájení záverečnej práce. Študent, 

ktorý mal výsledok obhajoby záverečnej práce „FX − nedostatočne”, môže vykonať 

teoretickú časť štátnej skúšky až po úspešnej obhajobe záverečnej práce v náhradnom 

termíne, ktorý určí dekan. Toto ustanovenie sa na LF vzťahuje primerane, fakulta 

postupuje podľa vnútorného predpisu.   

 

(5) V prípade klasifikácie výsledkov štátnej skúšky známkou “neprospel”, študent môže 
opakovať štátnu skúšku z častí, z ktorých získal hodnotenie „FX – nedostatočne “. 

 

(6) Opakovať štátnu skúšku alebo predmet štátnej skúšky je možné najviac dvakrát 

do termínu, ktorý vyplýva z čl. 28 ods. 1 písm. b) (prekročenie štandardnej dĺžky štúdia 

o viac ako 2 roky). 

 

(7) V akademickom roku, v ktorom chce študent vykonať štátnu skúšku, je študent povinný 

zapísať sa na štúdium najneskôr do 15. februára (bežného kalendárneho roku) a 

odovzdať na študijný referát fakulty prihlášku na štátnu skúšku. Za predĺženú 

štandardnú dĺžku štúdia a za vykonanie opakovanej štátnej skúšky je študent povinný 

uhradiť poplatok podľa  vnútorného predpisu SZU.22 Ak má študent prerušené štúdium 

viackrát, nesmie celková dĺžka prerušenia kumulatívne presiahnuť dva roky, okrem 

prerušenia z dôvodu rodičovskej dovolenky. Toto ustanovenie sa na LF SZU vzťahuje 

 
20 § 63 ods. 7 a ods. 8 zákona o vysokých školách  
21 Smernica rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave č. 5/2019 o náležitostiach záverečných a 

kvalifikačných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní 
22 Smernica rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave č. 4/2019 
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primerane, fakulta postupuje podľa vnútorného predpisu SZU.   

 

(8) Celkové hodnotenie výsledkov štátnej skúšky určuje komisia pre štátne skúšky v súlade 

s vyhláškou o kreditovom systéme štúdia podľa tabuľky (podľa riadku s najlepším 

hodnotením, ktorému zodpovedajú čiastkové výsledky záverečnej skúšky): 

štátna skúška Celkové hodnotenie 

A, max. jedna časť B A 

A alebo B, max. jedna časť C B 

A, B, alebo C, max. jedna časť D C 

A, B, C alebo D, max. jedna časť E D 

A, B, C, D alebo E E 

FX= nedostatočne Neprospel 

 

(9) Celkový výsledok úspešne absolvovaného štúdia sa hodnotí 

a) prospel s vyznamenaním, 

b) prospel. 

 

(10) Stupňom „prospel s vyznamenaním“ sa študent hodnotí, ak jeho vážený študijný 

priemer za celé štúdium nie je vyšší ako 1,20 a dosiahol celkový výsledok štátnej 

skúšky „A“.  V ostatných prípadoch sa študent hodnotí stupňom „prospel“. 

 

(11) Študent, ktorý nevykonal štátnu skúšku do konca akademického roku, v ktorom mal 

štúdium skončiť, je povinný požiadať dekana fakulty do 31. augusta (príslušného 

akademického roku) o prerušenie štúdia. 

 

(12) O neplatnosti štátnej skúšky, alebo jej súčasti a o neplatnosti rigoróznej skúšky, alebo 

jej súčasti rozhodne rektor univerzity podľa ustanovení zákona o vysokých školách.23 

 
 

ZMENY V ŠTÚDIU 

 

Článok 26 

Prerušenie štúdia 

 

(1) Dekan môže povoliť prerušenie štúdia na základe odôvodnenej písomnej žiadosti 

študenta. Dekan rozhoduje určením dátumu začiatku a dátumu konca prerušenia štúdia 

podľa odseku 2 až 5 do 30 dní od doručenia žiadosti alebo oznámenia podľa odseku 2; 

rozhodnutie o prerušení štúdia sa doručuje do vlastných rúk študenta. 

(2) Dekan nepovolí prerušenie štúdia študentovi, ktorý si nesplnil povinnosti zo splatného 

školného a poplatkov spojených so štúdiom, alebo študentovi, ktorý k písomnej žiadosti 

o prerušení štúdia neposkytol doklady, potvrdzujúce odôvodnenosť žiadosti. 

 

(3) Študentka je povinná tehotenstvo bezodkladne písomne oznámiť dekanovi a podať 

žiadosť o prerušenie štúdia alebo žiadosť o individuálny študijný plán. Štúdium sa 

preruší, ak súčasťou študijného programu je študijný predmet, v rámci ktorého sa 

vykonáva práca, ktorá je podľa osobitného predpisu24 tehotným ženám zakázaná alebo 

 
23 § 108f ods. 1 a ods. 2 zákona o vysokých školách 
24 § 1 nariadenia vlády č. 272/2004 Z. z. ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané 

tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk 

spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace 

ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien 
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ktorá podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej tehotenstvo a ktorá je zakázaná matkám do 

konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám25 ak vnútorný predpis fakulty 

neustanovuje inak. (v zmysle článku 31 ods. 3 a 6 tohto študijného poriadku). 

 

(4) Študent môže v priebehu celého štúdia požiadať o prerušenie štúdia najviac na dva 

roky.  

 

(5) Doba prerušenia štúdia sa započítava do štandardnej dĺžky nasledovne:  

Ak študent preruší štúdium  

a) na celý akademický rok (od 1. septembra bežného kalendárneho roka do 31. augusta 

nasledujúceho kalendárneho roka), tento akademický rok sa v celkovej dobe štúdia 

nezohľadňuje,  

b) tak, že je v príslušnom akademickom roku zapísaný na štúdium aspoň jeden deň, 

tento akademický rok sa v celkovej dobe štúdia na účely školného zaokrúhľuje a 

zohľadní sa ako celý akademický rok. 

 

(6) Študent/študentka, ktorí sa osobne starajú najmenej o jedno dieťa, môžu v priebehu 

celého štúdia požiadať o prerušenie štúdia najviac na 3 roky. 

 

(7) Študentka môže v súvislosti s pôrodom a následnou starostlivosťou o novonarodené 

dieťa požiadať o prerušenie štúdia na 34 týždňov, ak porodí jedno dieťa, alebo  na 43 

týždňov, ak súčasne porodí dve a viac detí, a to spravidla od začiatku šiesteho týždňa 

pred očakávaným dňom pôrodu určeným ošetrujúcim lekárom. 

 

(8) Dekan je povinný vyhovieť žiadosti o prerušenie štúdia podľa odseku 6 a 7 tohto 

článku. 

 

(9) Študent môže žiadať o prerušenie štúdia najskôr po skončení prvého semestra. To 

neplatí, ak študent preukáže závažné zdravotné dôvody na prerušenie štúdia písomným 

potvrdením ošetrujúceho lekára. 

 

(10) Študent počas prerušenia štúdia stráca práva a povinnosti študenta univerzity. 

 

(11) Prerušenie štúdia u študenta doktorandského štúdia, ktorý sa prihlásil na tému 

dizertačnej práce vypísanú externou vzdelávacou inštitúciou, povoľuje v súlade s 

odsekom 3 až 7 dekan po kladnom písomnom vyjadrení riaditeľa externej vzdelávacej 

inštitúcie. 

 

(12) Ak má študent prerušené štúdium počas trvania výučbovej časti semestra, zápis 

predmetov po nástupe po prerušení sa nepovažuje za opakovaný zápis predmetu. 

 

(13) Ak má študent prerušené štúdium v tej časti akademického roka, keď neprebieha 

výučba a má splnené podmienky do ďalšej časti štúdia, evidujú sa mu všetky kredity a 

hodnotenia získané do dátumu podania žiadosti o prerušenie štúdia. Študijné 

povinnosti, za ktoré získal študent hodnotenie FX do termínu podania žiadosti 

o prerušenie štúdia alebo nezískal žiadne hodnotenie, sa pri nástupe po prerušení štúdia 

považujú za opakovane zapísané. 

 

(14) Študentovi, ktorý si podal žiadosť o prerušenie štúdia v tej časti akademického roka, 

kedy neprebieha výučba a nemá splnené podmienky pre postup do ďalšej časti štúdia 

(chýbajú mu úspešne absolvované viac ako 2 predmety), nie je možné štúdium prerušiť. 

 
25 § 162 Zákonníka práce 
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To neplatí, ak študent preukáže závažné zdravotné dôvody na prerušenie písomným 

potvrdením ošetrujúceho lekára. 

 

(15) Študent, ktorému bolo štúdium prerušené, sa stáva študentom odo dňa opätovného 

zápisu.26 

 

Článok 27 

Riadne skončenie štúdia 

 

Štúdium sa riadne skončí absolvovaním štúdia podľa príslušného študijného programu. 

Dňom skončenia štúdia je deň, keď je splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne 

skončenie študijného programu. 

 

Článok 28 

Iné spôsoby skončenia štúdia 

 

(1) Štúdium sa skončí aj 

a) zanechaním štúdia, 

b) neskončením štúdia v určenom termíne (štúdium podľa študijného program nesmie 

presiahnuť jeho štandardnú dĺžku o viac ako dva roky), 

c) vylúčením zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného 

programu a zo študijného poriadku univerzity, 

d) nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o neplatnosti štátnej skúšky alebo jej 

súčasti v rámci štúdia nižšieho stupňa, ak je príslušné vzdelanie podmienkou na 

prijatie na prebiehajúce štúdium ŠP vyššieho stupňa, 

e) vzdaním sa akademického titulu udeľovaného po absolvovaní študijného program 

nižšieho stupňa, ak je príslušné vzdelanie podmienkou na prijatie na prebiehajúce 

štúdium študijného program vyššieho stupňa,27 

f) vylúčením zo štúdia z dôvodu zavineného porušenia právnych predpisov alebo 

vnútorných predpisov univerzity alebo fakulty, alebo verejného poriadku, 

g) zrušením študijného programu a neprijatím ponuky univerzity pokračovať v štúdiu 

iného študijného programu, 

h) smrťou študenta. 

 

(2) Dňom skončenia štúdia je 

a) pri zanechaní štúdia, alebo pri vzdaní sa akademického titulu podľa ods. 1 písm. e) 

tohto článku  deň, keď bolo univerzite doručené písomné vyhlásenie študenta o 

zanechaní štúdia, alebo doručené písomné oznámenie podľa ods. 1 písm. e) tohto 

článku, 

b) pri neskončení štúdia v určenom termíne koniec akademického roka, v ktorom mal 

študent skončiť vysokoškolské štúdium, 

c) pri vylúčení zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného 

programu a zo študijného poriadku univerzity a pri vylúčení zo štúdia z dôvodu 

zavineného porušenia právnych predpisov alebo vnútorných predpisov univerzity 

alebo fakulty, alebo verejného poriadku deň, keď rozhodnutie o vylúčení zo štúdia 

nadobudlo právoplatnosť, 

d) nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o neplatnosti štátnej skúšky alebo je 

súčasti deň, keď rozhodnutie o neplatnosti štátnej skúšky alebo jej súčasti nadobudlo 

právoplatnosť, 

 
26 § 69 ods. 1 zákona o vysokých školách 
27 § 66 ods. 1 písm. a) až f) zákona o vysokých školách 
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e) pri zrušení študijného programu a neprijatí ponuky univerzity pokračovať v štúdiu 

iného študijného programu deň, ku ktorému univerzita oznámila zrušenie študijného 

programu. 

 

Článok 29 

Zanechanie štúdia 

 

(1) Študent, ktorý chce zanechať štúdium, svoje rozhodnutie písomne oznámi dekanovi. 

 

(2) Ak sa študent nedostaví na zápis do nasledujúceho obdobia štúdia alebo sa nedostaví 

po prerušení na opätovný zápis, univerzita písomne vyzve študenta na dostavenie sa 

k zápisu v lehote 10-tich pracovných dní od doručenia tejto výzvy. 

 

(3) Ak sa študent po doručení výzvy v určenej lehote nedostaví na zápis a ani nepožiada o 

predĺženie tejto lehoty pre zdravotné dôvody, ktoré mu bránia dostaviť sa na zápis, deň, 

do ktorého sa mal študent zapísať do ďalšieho obdobia štúdia, alebo v ktorom sa mal 

opätovne zapísať, sa považuje za deň, v ktorom študent zanechal štúdium. Informácia o 

zanechaní štúdia sa založí do osobnej študijnej dokumentácie študenta vedenej 

univerzitou. 

 

(4) Študentovi, ktorý zanechal štúdium, dekan na požiadanie vydá potvrdenie o úspešne 

vykonaných skúškach a súčasne v ňom uvedie, že študent štúdium riadne neskončil 

v zmysle čl. 27 tohto študijného poriadku. 

 

Článok 30 

Vylúčenie zo štúdia 

 

(1) Dekan pre nesplnenie požiadaviek vyplývajúcich zo študijného programu vylúči zo 

štúdia študenta, ktorý nesplnil podmienky pre postup do nasledujúceho obdobia štúdia. 

 

(2) Dekan môže podmienečne vylúčiť alebo vylúčiť študenta zo štúdia na návrh 

disciplinárnej komisie pre študentov v súlade s Disciplinárnym poriadkom univerzity 

alebo fakulty.  

 

Článok 31 

Individuálny študijný plán 

 

(1) Štúdium podľa individuálneho študijného plánu predstavuje osobitnú organizáciu 

štúdia, v ktorom študent absolvuje jednotlivé vzdelávacie aktivity pri zachovaní 

rozsahu a obsahu štúdia stanoveného učebným plánom podľa usmernenia vyučujúceho. 

 

(2) Žiadosť o individuálny študijný plán podáva študent dekanovi fakulty. Požiadať 

o individuálny študijný plán v prvom stupni, druhom stupni a spojenom prvom a druhom 

stupni štúdia môže len študent dennej formy štúdia. 

 

(3) Dekan povolí štúdium podľa individuálneho študijného plánu len tehotnej študentke a 

študentke alebo študentovi z dôvodu osobnej starostlivosti o maloleté dieťa (dieťa do 

veku  3 rokov, ktoré s ním žije v spoločnej domácnosti), športovcovi vykonávajúci 
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vrcholový šport28 a študentovi so špecifickými potrebami.29 

 

(4) K žiadosti o povolenie individuálneho študijného plánu študent predloží príslušné 

doklady preukazujúce splnenie podmienok. 

 

(5) Dekan na základe vyjadrenia vedúceho katedry/ garanta študijného programu rozhodne 

o žiadosti podľa ods. 2 tohto článku do 10 dní od jej doručenia. Rozhodnutie 

o individuálnom študijnom pláne sa doručuje študentovi doporučene. V rozhodnutí, 

ktorým sa individuálny študijný plán povoľuje je uvedený začiatok a koniec trvania 

individuálneho študijného plánu. 

 

(6) Súčasťou rozhodnutia je aj vypracovaný individuálny študijný plán, okrem predmetov 
praktickej výučby a výučby profilových predmetov, ktoré musí študent absolvovať v 

plnom rozsahu v rámci riadneho harmonogramu výučby.  

 

(7) Individuálny študijný plán rozložený na 2 akademické roky sa povolí študentke, ak 
súčasťou študijného programu je študijný predmet, v rámci ktorého sa vykonáva práca, 

ktorá je podľa osobitného predpisu zakázaná tehotným ženám, matkám do konca 
deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám30 alebo podľa lekárskeho posudku 

ohrozuje jej tehotenstvo. Študentka je povinná túto skutočnosť bezodkladne písomne 
oznámiť dekanovi. Individuálny študijný plán rozložený na 2 roky je považovaný 

za nadštandardnú dĺžku štúdia. 

 

(8) Dekan môže štúdium podľa individuálneho študijného plánu zrušiť, ak si študent neplní 

stanovené povinnosti, alebo pominú okolnosti na základe ktorých bol individuálny 

študijný plán povolený.  

 

(9) Štúdium v treťom stupni sa uskutočňuje podľa individuálneho študijného plánu.31 

 

 

DOKLADY O ŠTÚDIU A DOKLADY O ABSOLVOVANÍ ŠTÚDIA 

Článok 32 

Doklady o štúdiu 

 

(1) Doklady o štúdiu sú 

a) preukaz študenta, 

b) výpis výsledkov štúdia, 

c) záznamník klinickej praxe študenta študijného programu v zdravotníckom študijnom 

odbore, ktorú vykonal pod dohľadom počas klinickej praxe. 

 

(2) Účel použitia dokladov o štúdiu sa riadi § 67 zákona o vysokých školách. 

 

(3) Štruktúra údajov a technické vyhotovenie preukazu študenta sa riadi metodickým 

usmernením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.32 

 
28 § 3 ods. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
29 Príloha k vyhláške č. 458/2012 Z. z.  o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami 
30  § 1 nariadenia vlády č. 272/2004 Z. z. ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané 

tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk 

spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace 

ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien 
31 § 54 ods. 3 zákona o vysokých školách 
32 Metodické usmernenie MŠVVaŠ SR č. 13/2010-R zo 7. júla 2010 o štruktúre údajov a technickom vyhotovení 

preukazu študenta 
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(4) Univerzita používa systém MAIS (Modulárny akademický informačný systém). 

Vypisovanie termínov na skúšky z jednotlivých predmetov a zapisovanie záverečných 

hodnotení zo skúšok a priebežných hodnotení je povinné pre vysokoškolských učiteľov 

a prihlasovanie sa na skúšky je povinné pre študentov. Nesplnenie si týchto povinností 

sa považuje za priestupok študenta proti disciplíne a vnútorným predpisom fakulty a 

univerzity a za porušenie pracovnej disciplíny zo strany vysokoškolského učiteľa. 

(5) Na základe osobitnej žiadosti vydá univerzita študentovi výpis výsledkov štúdia aj 

v anglickom jazyku. 

 

Článok 33 

Doklady o absolvovaní štúdia 

 

(1) Doklady o absolvovaní štúdia študijného programu v študijnom odbore sú33 

a) vysokoškolský diplom, 

b) vysvedčenie o štátnej skúške, 

c) dodatok k diplomu. 

 

(2) Náležitosti dokladov o absolvovaní štúdia a spôsob ich odovzdania absolventovi sa 

riadia § 68 zákona o vysokých školách. 

 

(3) Doklady o absolvovaní štúdia sú verejné listiny. 

 

ODMEŇOVANIE ŠTUDENTOV 

 

Článok 34 

Akademická pochvala, Cena rektora a Cena dekana 

 

(1) Rektor univerzity môže udeliť akademickú pochvalu alebo Cenu rektora najmä 

študentom, ktorí 

a) boli vyznamenaní, 

b) zapájajú sa úspešne do odbornej, výskumnej alebo vedeckej činnosti, 

c) reprezentujú univerzitu doma a v zahraničí vynikajúcim spôsobom, 

d) vykonali príkladný čin alebo prejavili príkladný občiansky postoj, 

e) vypracovali záverečnú prácu na vysokej odbornej úrovni. 

 

(2) Dekan môže študentovi za vynikajúce plnenie študijných povinností počas štúdia a 

vyznamenanému študentovi v študijnom programe uskutočňovanom na fakulte udeliť 

akademickú pochvalu a Cenu dekana. 

 

(3) Študentovi možno spolu s udelením ocenenia priznať aj finančnú odmenu. 

(4) Návrh na Cenu rektora a Cenu dekana predkladá dekanovi predseda komisie pre štátnu 

skúšku. 

 

(5) Udelenie akademickej pochvaly dekana sa absolventovi potvrdzuje vydaním 

osvedčenia, ktoré je podpísané dekanom. 

 

(6) Cenu dekana absolventovi odovzdáva počas slávnostnej promócie dekan. 

 
33 § 68 ods.1 zákona o vysokých školách 
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Článok 35 

Priestupky študentov proti disciplíne a vnútorným predpisom univerzity a fakulty 

 

(1) Priestupky študentov univerzity proti disciplíne a vnútorným predpisom univerzity a 

vnútorným predpisom fakulty rieši disciplinárna komisia univerzity a disciplinárna 

komisia fakulty, ak ide o študenta zapísaného v študijnom programe fakulty. 

 

(2) Za disciplinárny priestupok sa považuje akademický podvod spáchaný študentom alebo 

uchádzačom o titul.34 

 

(3) Študentovi, ktorý sa dopustí priestupku proti disciplíne a vnútorným predpisom 

univerzity a vnútorným predpisom fakulty, môže byť uložené disciplinárne opatrenie. 

 

(4) Činnosť  disciplinárnych  komisií  a  disciplinárne  konanie  upravuje  disciplinárny 

poriadok univerzity pre študentov a disciplinárny poriadok fakulty pre študentov. 

 

KONANIA VO VECIACH AKADEMICKÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ 
 

Článok 36 

Začiatok konaní vo veciach akademických práv a povinností študentov 

 

(1) Orgány akademickej samosprávy fakulty majú v súlade so zákonom o vysokých 

školách právo rozhodovať vo veciach týkajúcich sa akademických práv a povinností 

študentov zapísaných na štúdium podľa študijných programov uskutočňovaných na 

fakulte.35 

 

(2) Na konanie a rozhodovanie o akademických právach a povinnostiach študentov sa 

nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.36 

 

(3) Konanie vo veci vylúčenia zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo 

študijného programu a študijného poriadku sa začína dňom vydania rozhodnutia o 

vylúčení zo štúdia.  

 

(4) Konanie vo veci zmeny formy študijného programu, konanie vo veci uznania 

absolvovania predmetov, konanie vo veci prenosu kreditov, konanie vo veci povolenia 

prerušenia štúdia sa začína dňom, keď študent podal odôvodnenú písomnú žiadosť na 

vydanie príslušného rozhodnutia.  

 

(5) Ak žiadosť neobsahuje potrebné údaje na rozhodnutie, dekan vyzve študenta, aby 

v primeranej lehote, najmenej 10 pracovných dní, žiadosť doplnil alebo podal 

nevyhnutné vysvetlenie. Ak študent žiadosť v stanovenej lehote nedoplní, dekan ju 

zamietne. 

 
34 V zmysle článku 12, ods. 2 Štandardov pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského štúdia 

SAA VŠ „Akademický podvod je nepoctivé a nečestné konanie, ktoré je opakom výskumnej integrity a je v 

rozpore s morálnymi štandardmi. Ide najmä o plagiátorstvo, podvádzanie a odpisovanie pri skúškach, fabrikáciu 

výskumných výsledkov, zaznamenávanie vymyslených dát, vynechanie nevhodných faktov a dát, falšovanie 

výskumu, nečestné praktiky v publikovaní výsledkov, nedeklarovanie konfliktu záujmov, zneužitie informácií 

získaných počas posudzovania, fiktívne autorstvo, povrchné a nekvalitné posudzovanie, systematické a vedomé 

publikovanie v časopisoch a vydavateľstvách, v ktorých sú príznaky nečestných praktík (časopisy a 

vydavateľstvá, ktoré sa v akademickej komunite označujú ako predátorské.” 
35 § 23 ods. 1 zákona o vysokých školách 
36 § 108 ods. 1 zákona o vysokých školách. 
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Článok 37 

Náležitosti rozhodnutia a jeho doručovanie 

 

(1) Rozhodnutie v konaniach podľa čl. 36 ods. 4 vydá dekan v lehote do 30 dní odo dňa 

doručenia úplnej žiadosti. Do tejto lehoty sa nezapočíta čas, keď plynula študentovi 

lehota na doplnenie žiadosti alebo na podanie nevyhnutného vysvetlenia podľa čl. 36 

ods. 5. Ak dekan v lehote 30 dní nerozhodne, môže sa študent domáhať, aby rektor 

vyslovil povinnosť dekana vo veci konať a rozhodnúť. 

 

(2) Rozhodnutia v konaniach vo veciach akademických práv a povinností študentov musia 

byť vyhotovené v písomnej forme, musia obsahovať výrok s odkazom na príslušné 

ustanovenie všeobecne záväzného právneho predpisu, vnútorného predpisu SZU alebo 

príslušnej fakulty, odôvodnenie na základe zisteného skutkového stavu a poučenie 

o opravnom prostriedku. 

 

(3) Rozhodnutie v konaniach vo veciach akademických práv a povinností študentov sa 

v listinnej podobe doručuje študentovi do vlastných rúk na fakulte s vyznačením 

potvrdenia o prevzatí, alebo poštou ako doporučená zásielka do vlastných rúk 

s doručenkou na adresu, ktorú študent oznámil fakulte ako adresu určenú 

na doručovanie písomností v prípade rozhodnutia podľa článku 36 ods. 3 tohto 

študijného poriadku.  

Ostatné rozhodnutia v konaniach sa doručujú ako doporučená zásielka s doručenkou.  

 

(4) Účinky doručenia rozhodnutia v konaniach vo veciach akademických práv a povinností 

študentov podľa odseku 3 nastanú dňom 

a) prevzatia rozhodnutia študentom alebo ním splnomocnenou osobou na preberanie, 

b) vrátením nedoručenej zásielky fakulte, aj keď sa študent o tom nedozvedel,  

c) odopretia prijatia zásielky študentom. 

 

Článok 38 

Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o vylúčení zo štúdia 

 

(1) Študent môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o vylúčení zo štúdia. Žiadosť 

sa podáva dekanovi, ktorý rozhodnutie vydal, v lehote do 10 pracovných dní odo dňa 

doručenia rozhodnutia. Včas podaná žiadosť má odkladný účinok. 

 

(2) Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o vylúčení zo štúdia musí obsahovať označenie 

študenta (vrátane e-mailovej adresy), ktorý podáva žiadosť, označenie rozhodnutia, 

ktoré sa požaduje preskúmať, návrh, ako sa má v danej veci rozhodnúť, a dôvody 

preukazujúce nesprávnosť vydaného rozhodnutia o vylúčení zo štúdia. K žiadosti je 

študent povinný priložiť podklady a informácie, ktoré preukazujú jeho tvrdenia a ktoré 

má k dispozícii a napádajú výrok rozhodnutia.  

 

(3) Dekan po doručení žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o vylúčení zo štúdia preskúma 

splnenie náležitostí podľa odseku 2 tohto článku. Ak žiadosť nespĺňa predpísané 

náležitosti, dekan vyzve študenta elektronickou poštou na adresu uvedenú v žiadosti 

podľa odseku 2 tohto článku, aby žiadosť doplnil a určí mu na doplnenie primeranú 

lehotu, najmenej 5 pracovných dní. Ak je žiadosť podaná po uplynutí lehoty podľa 

odseku 1 tohto článku alebo študent žiadosť v stanovenej lehote nedoplní, dekan ju 

odmietne. 
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(4) Dekan môže sám žiadosti vyhovieť, ak zistí, že rozhodnutie bolo vydané v rozpore so 

všeobecne záväzným právnym predpisom, vnútorným predpisom SZU alebo 

vnútorným predpisom fakulty. Inak postúpi žiadosť do 15 pracovných dní odo dňa jej 

doručenia rektorovi spolu s pripojeným spisovým materiálom a písomným stanoviskom 

k vyjadreniam a námietkam žiadateľa. 

 

(5) Písomné stanovisko dekana obsahuje výsledky doterajšieho konania, najmä údaje 

o všetkých vykonaných úkonoch, stanovisko k včasnosti podania žiadosti a k dodržaniu 

predpísaných náležitostí žiadosti. Dekan v správe uvedie svoje stanovisko ku všetkým 

námietkam žiadateľa spolu s príslušnými dôkazmi a taktiež názor, ktorý sa týka úplnosti 

a správnosti zisteného skutkového stavu veci, ako aj právny názor, z ktorého sa 

v napadnutom rozhodnutí vychádza. 

 

(6) Rektor zmení alebo zruší rozhodnutie, ak bolo vydané v rozpore so všeobecne 

záväzným právnym predpisom, vnútorným predpisom SZU alebo vnútorným 

predpisom fakulty. Inak žiadosť zamietne a pôvodné rozhodnutie dekana potvrdí. 

 

(7) Ak rektor zruší rozhodnutie dekana z dôvodu, že nebol dostatočne zistený skutkový stav 

veci, môže podľa okolností prípadu vrátiť vec dekanovi na ďalšie konanie a 

rozhodnutie. Dekan je právnym názorom rektora viazaný. 

 

(8) Rektor vydá rozhodnutie najneskôr do 30 dní (zložitejších prípadoch najneskôr do 60 

dní) odo dňa doručenia žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o vylúčení zo štúdia. O 

predĺžení lehoty zašle rektor študentovi aj dekanovi písomné oznámenie.  

 

(9) Obsahové náležitosti rozhodnutia rektora vo veci žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o 

vylúčení študenta zo štúdia sa nachádzajú v Prílohe č. 1 tohto študijného poriadku. Vzor 

rozhodnutia rektora vo veci žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o vylúčení študenta zo 

štúdia sa nachádza v Prílohe č. 2 tohto študijného poriadku.  

 

(10) Na doručovanie rozhodnutí rektora sa vzťahujú ustanovenia článku 37 ods. 3 a ods. 4 

tohto študijného poriadku.  

 

(11) Proti rozhodnutiu rektora nie je možné podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. Svoje 

rozhodnutie rektor bez zbytočného odkladu oznámi dekanovi a vráti mu kompletný 

spisový materiál študenta spolu s návratkou o doručení rozhodnutia študentovi.  

 

Článok 39 

Právoplatnosť rozhodnutia 

 

(1) Rozhodnutie v konaní vo veciach akademických práv a povinností študentov, proti 

ktorému nemožno podať opravný prostriedok, nadobúda právoplatnosť dňom 

doručenia podľa článku 37 ods. 3 a ods. 4 tohto študijného poriadku.  

 

(2) Rozhodnutie o vylúčení zo štúdia, proti ktorému študent nepodal žiadosť o 

preskúmanie rozhodnutia, nadobúda právoplatnosť dňom márneho uplynutia 

desaťdňovej lehoty podľa článku 38 ods. 1 tohto študijného poriadku.  

 

(3) Rozhodnutie o vylúčení zo štúdia, proti ktorému študent podal žiadosť o preskúmanie 

rozhodnutia a rektor pôvodné rozhodnutie potvrdil, nadobúda právoplatnosť dňom 

doručenia rozhodnutia rektora v súlade s ustanoveniami článku 37 ods. 3 a ods. 4 tohto 
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študijného poriadku. 

 

(4) Rozhodnutie rektora o žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o vylúčení zo štúdia 

nadobúda právoplatnosť dňom jeho doručenia študentovi v súlade s ustanoveniami 

článku 37 ods. 3 a ods. 4 tohto študijného poriadku. 

 

Článok 40 

Práva a povinnosti študenta 

 

(1) Študent SZU má právo 

a) študovať študijný program, na ktorý bol prijatý,  

b) v rámci svojho vysokoškolského štúdia uchádzať sa aj o štúdium na inej fakulte, 

vysokej škole a univerzite v SR alebo v zahraničí,  

c) využívať zariadenia SZU a fakulty v súlade s pravidlami určenými SZU a príslušnou 

fakultou, 

d) mať zastúpenie v samosprávnych orgánoch SZU a fakulty,  

e) zúčastňovať sa na vedeckej, výskumnej a ďalšej tvorivej činnosti univerzity a fakulty,  

f) aspoň raz ročne mať možnosť formou anonymného dotazníka vyjadriť sa o kvalite 

výučby a o učiteľoch,  

g) slobodne, primeranou formou, uplatňovať názory a pripomienky k vzdelávaniu na 

SZU a fakulte, 

h) voliť akademické samosprávne orgány,  

i) na rôzne filozofické názory a náboženské vyznania,  

j) využívať a uplatňovať akademické slobody v súlade so zásadami demokracie, 

humanity a s právnym poriadkom SR,  

k) na informačné a poradenské služby súvisiace so štúdiom a s možnosťou uplatnenia 

absolventov študijných programov v praxi,  

l) ak sa na študenta vzťahuje povinnosť uhradiť školné podľa § 92 ods. 5 zákona, je 

študent povinný rozhodnúť sa, v ktorom študijnom programe bude v príslušnom 

akademickom roku študovať bezplatne, ak má na bezplatné štúdium nárok,  

m) podávať podnety, ktorými sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených 

záujmov a dožadovať sa spätnej väzby o výsledkoch preskúmania podnetov a o 

prijatých opatreniach. 

 

(2) Študent je povinný 

a) dodržiavať právne predpisy, vnútorné predpisy SZU a fakulty, 

b) plniť si študijné povinnosti v súlade so študijným programom a študijným 

poriadkom, 

c) uhrádzať školné a poplatky, ak sú v súlade s platnými zákonmi a vnútornými 

predpismi SZU a fakulty a pravdivo uviesť skutočnosti rozhodujúce na ich určenie, 

d) oznámiť SZU alebo fakulte adresu určenú na doručovanie písomností, 

e) osobne sa dostaviť na písomné predvolanie dekana fakulty alebo rektora SZU alebo 

nimi povereného zamestnanca univerzity na prerokovanie otázok týkajúcich sa  

priebehu alebo skončenia jeho štúdia alebo súvisiacich s jeho právami a 

povinnosťami, 

f) chrániť a hospodárne využívať majetok, prostriedky a služby SZU, dodržiavať 

pravidlá občianskeho spolunažívania, plniť si svoje občianske povinnosti na SZU aj 

mimo nej, 

g) chrániť svoje zdravie a zdravie iných, starať sa o tvorbu a ochranu životného i 

pracovného prostredia, 

h) rešpektovať pravidlá obliekania univerzity: 

ha) na akademické obrady a prezenčné skúšky nosiť spoločenské oblečenie 
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hb) na praktickú výučbu / cvičenia / stáže nosiť pracovné oblečenie a pracovnú  obuv 

(v zdravotníckom zariadení, odbornej učebni, laboratóriu, pitevni atď.).37 

  

(3) Ďalšie práva a povinnosti študentov upravuje Štatút Slovenskej zdravotníckej univerzity  

v Bratislave. 

 

(4) V prípade porušenia práv ustanovených týmto študijným poriadkom má študent právo 

v zmysle ustanovenia tohto článku ods. 1 písm. m) sa obrátiť so žiadosťou o nápravu 

v následnej postupnosti na: 

a) študijného poradcu 

b) garanta študijného programu 

c) programovú radu pre študijný program 

d) prodekana pre pedagogickú činnosť 

e) dekana príslušnej fakulty 

 

(5) SZU zaručuje v celom procese spravodlivé zaobchádzanie s každou zo zainteresovaných 

strán a k preskúmanému podnetu študenta vydá písomné vyjadrenie adresované 

zainteresovaným stranám. 

Článok 41 

Zrušovacie ustanovenie 

 

(1) Zrušuje sa Študijný poriadok Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave zo dňa 

10. októbra 2020. 

(2) Týmto Študijným poriadkom SZU sa zrušuje Smernica č. 3/2013 rektora SZU 

o zápise študentov, Smernica č. 4/2013 rektora SZU o postupe pri hodnotení 

predmetov, Smernica č. 5/2013 rektora SZU o štátnych skúškach a záverečných 

prácach, Smernica č. 6/2013 rektora SZU o opakovanom zápise predmetu a Smernica 

č. 7/2013 rektora SZU o zmene študijného programu študenta. 

 

Článok 42 

Platnosť a účinnosť 

 

(1) Študijný poriadok SZU bol schválený Akademickým senátom Slovenskej zdravotníckej 

univerzity v Bratislave dňa 14.3.2022. 

 

(2) Študijný poriadok SZU nadobúda platnosť dňom registrácie Ministerstvom 

zdravotníctva SR a je účinný najskôr odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia 

o jeho registrácii Ministerstvom zdravotníctva SR. 

 

 

V Bratislave dňa 23.3.2022 

 

 

 

 

prof. MUDr. Ivan Rybár, CSc.  prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.  

predseda Akademického senátu rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity 

 

 

 

 
37 Smernica SZU č. 2/2022 (Pravidlá obliekania na SZU) 
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Príloha 1 

OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI ROZHODNUTIA REKTORA VO VECI ŽIADOSTI O 

PRESKÚMANIE ROZHODNUTIA O VYLÚČENÍ ŠTUDENTA ZO ŠTÚDIA 

 

a) Predvýroková časť  

b) Výrok  

c) Odôvodnenie 

d) Poučenie 

Predvýroková časť 

Uvádzajú sa v nej kompetenčné platné právne predpisy, resp. vnútorné predpisy SZU, ktoré 

upravujú vecnú a miestnu príslušnosť 

Výrok 

Ide o rozhodnutie vo veci samej. Presne, určito, stručne a úplne vyjadruje vyriešenie veci, 

o ktorej sa rozhodovalo. Obsahuje: 

• presné označenie osoby, o ktorej právach/povinnostiach sa rozhodovalo 

• konkrétne §-vé znenie právneho predpisu/vnútorného predpisu SZU alebo príslušnej 

fakulty, podľa ktorého sa rozhodovalo 

• rektor zmení alebo zruší rozhodnutie, ak bolo vydané v rozpore so všeobecne 

záväzným právnym predpisom, vnútorným predpisom SZU alebo vnútorným 

predpisom fakulty, inak žiadosť zamietne a pôvodné rozhodnutie dekana potvrdí. 

• ak rektor zruší rozhodnutie dekana z dôvodu, že nebol dostatočne zistený skutkový 

stav veci, môže podľa okolností prípadu vrátiť vec dekanovi na ďalšie konanie a 

rozhodnutie. Dekan je právnym názorom rektora viazaný. 

 

Odôvodnenie 

Uvedie sa, ktoré skutočnosti boli podkladom rozhodnutia, vysporiada sa s návrhmi 

a námietkami dotknutej strany, aké úvahy ovplyvnili hodnotenie dôkazov,  použitie právnych 

predpisov/vnútorných právnych predpisov SZU, podľa ktorých sa rozhodovalo. 

Reaguje sa na: 

• skutkové okolnosti  

- informáciu o tom, kto podal žiadosť o vylúčenie študenta (ak nebol 

podaný návrh na vylúčenie zo štúdia, je potrebné uviesť, že dekan 

konal ex offo, t. j. z vlastnej iniciatívy), uviesť dôvod, ktorý viedol k 

vylúčeniu študenta zo štúdia,  

- podrobný obsah rozhodnutia dekana o vylúčení študenta zo štúdia s 

uvedením kópií podkladov, ktoré boli priložené k rozhodnutiu dekana 

o vylúčení študenta zo štúdia. (Tieto kópie podkladov musia byť 

súčasťou aj tohto rozhodnutia), 

- informáciu kedy (uviesť dátum) študent požiadal o preskúmanie 

rozhodnutia o vylúčení zo štúdia. Potrebné uviesť (potrebné preveriť), 

či žiadosť študenta o vylúčení zo štúdia bola podaná včas a 

oprávnenou osobou,  

- opis, čo študent namieta vo svojej žiadosti o preskúmanie rozhodnutia 

o vylúčení zo štúdia, pričom sa rektor musí s námietkami študenta 

náležite vysporiadať,  
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• právne posúdenie veci  

- zhrnutie a zhodnotenie všetkých skutočností, na základe ktorých sa 

rozhodlo, vrátane uvedenia všetkých podkladov pre rozhodnutie, z 

ktorých boli tieto skutočnosti zistené,  

- úvahy, ktorými bol rektor vedený pri použití predpisov, na základe 

ktorých sa rozhodlo, vrátane odôvodnenia použitia správnej úvahy pri 

vydávaní rozhodnutia o vylúčení študenta, ak bola použitá,  

- záver ku ktorému dospel rektor pri preskúmavaní žiadosti študenta. 

- citovať právne predpisy/vnútorné predpisy SZU alebo príslušnej 

fakulty 

Poučenie 

• v súlade s ustanovením čl. 38 ods. 11 Študijného poriadku SZU proti rozhodnutiu 

rektora nie je možné podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia (svoje rozhodnutie 

rektor bez zbytočného odkladu oznámi dekanovi a vráti mu kompletný spisový 

materiál študenta spolu s návratkou o doručení rozhodnutia študentovi) 
• rozhodnutie rektora o žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o vylúčení zo štúdia 

nadobúda právoplatnosť dňom jeho doručenia študentovi v súlade s ustanoveniami 

článku 37 ods. 3 a ods. 4 Študijného poriadku. 

• toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom na základe všeobecnej správnej žaloby 

podľa § 177 a nasl. zákona číslo 162/2015 Z. z. (Správny súdny poriadok).  
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Príloha 2 

ROZHODNUTIE REKTORA SZU VO VECI ŽIADOSTI O PRESKÚMANIE 

ROZHODNUTIA O VYLÚČENÍ ZO ŠTÚDIA 

 

 
 

 

Vážená/Vážený 

Meno a priezvisko 

 Adresa 

 

Dátum ...........................  

Číslo ......../2022 

 

 

Rozhodnutie vo veci žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o vylúčení zo štúdia 

 

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, (ďalej len „rektor SZU“), ako orgán 

príslušný na konanie podľa § 10 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a podľa 

čl. 38 ods. 6 Študijného poriadku SZU (ďalej len „študijný poriadok“) vo veci žiadosti ……… 

(meno a priezvisko študenta, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, ID študenta, ak ho má 

pridelený) (ďalej len „študent“) doručenej dňa ……… o preskúmanie rozhodnutia o vylúčení 

zo štúdia č. ………  vydaného dekanom SZU, ……… fakulty (ďalej len „dekan“) dňa ………, 

ktorým bol študent vylúčený zo štúdia vydáva toto 

 

rozhodnutie  

 

podľa čl. 38 ods. 6 študijného poriadku, ktorým sa 

a) potvrdzuje rozhodnutie dekana o vylúčení zo štúdia a žiadosť študenta o 

preskúmanie rozhodnutia o vylúčení zo štúdia 

b) zamieta/mení rozhodnutie dekana o vylúčení študenta zo štúdia/ruší rozhodnutie 

dekana o vylúčení študenta zo štúdia a vec vracia na ďalšie konanie  

(potrebné vybrať iba jednu z možností) 

 

Odôvodnenie:  

1. Dňa ……… bol podaný návrh na vylúčenie študenta zo štúdia z dôvodu ……… 

(uviesť dôvod, ktorý viedol k vylúčeniu študenta zo štúdia). Ak dekan konal ex offo: 

Dňa  ……… dekan začal konanie o vylúčení študenta zo štúdia z dôvodu ……… 

(uviesť dôvod, ktorý viedol k vylúčeniu študenta zo štúdia).  

2. Dekan ako prvostupňový orgán vydal dňa ……… rozhodnutie o vylúčení študenta zo 

štúdia (uviesť podrobný obsah rozhodnutia o vylúčení zo štúdia, kde a kedy bolo 

rozhodnutie vydané, koho a akej veci sa rozhodnutie týkalo).  

3. Dňa ……… študent, ktorý bol rozhodnutím dekana vylúčený zo štúdia, písomne 

požiadal o preskúmanie rozhodnutia o vylúčení zo štúdia. Písomná žiadosť o 

preskúmanie rozhodnutia o vylúčení zo štúdia bola podaná včas a oprávnenou osobou.  

4. Nakoľko dekan, ako prvostupňový orgán, nerozhodol o podanej žiadosti o 

preskúmanie rozhodnutia o vylúčení zo štúdia prostredníctvom tzv. autoremedúry, 

predložil podanú žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o vylúčení zo štúdia spolu s 

celým spisovým materiálom, so správou vrátane vlastného stanoviska k žiadosti o 
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preskúmanie rozhodnutia o vylúčení zo štúdia rektorovi, ako druhostupňovému 

orgánu.  

5. Študent vo svojej žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o vylúčení zo štúdia ……… 

(potrebné opísať, čo študent vo svojej žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o vylúčení 

zo štúdia namieta, čo navrhuje. Zároveň je potrebné, aby sa rektor vysporiadal v 

odôvodnení s argumentáciou študenta, ktorú uviedol vo svojej žiadosti o preskúmanie 

rozhodnutia o vylúčení zo štúdia a svoj názor musí rektor náležite odôvodniť).  

6. Na tomto mieste je potrebné odôvodniť rozhodnutie. V prípade, ak sa rektor stotožnil 

s odôvodneným rozhodnutia prvostupňového orgánu, je potrebné výslovne v 

odôvodnení uviesť, že sa stotožnil s dôvodmi, ktoré sú uvedené v prvostupňovom 

rozhodnutí. Ak sa rektor s celým, prípadne s určitou časťou prvostupňového 

rozhodnutia nestotožnil, je potrebné, aby sa rektor vysporiadal s dôvodmi, ktoré ho k 

tomu viedli. 

7. Rektor ako druhostupňový orgán po preskúmaní žiadosti o preskúmanie rozhodnutia 

o vylúčení zo štúdia ……… (uviesť záver ku ktorému dospel rektor s citovaním 

platných právnych predpisov/vnútorné predpisy SZU alebo príslušnej fakulty). 

8. Na základe vyššie uvedených skutočností rektor rozhodol tak, ako je uvedené vo 

výrokovej časti rozhodnutia.  

 

Poučenie:  

 

V zmysle ustanovením čl. 38 ods. 11 Študijného poriadku SZU proti rozhodnutiu rektora nie 

je možné podať žiadosť o preskúmanie. Rozhodnutie rektora o žiadosti o preskúmanie 

rozhodnutia o vylúčení zo štúdia nadobúda právoplatnosť dňom jeho doručenia študentovi v 

súlade s ustanoveniami článku 37 ods. 3 a ods. 4 Študijného poriadku SZU. 

 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom na základe všeobecnej správnej žaloby podľa § 177 

a nasl. zákona číslo 162/2015 Z. z. (Správny súdny poriadok).  

 

 

 

…………………………………

…  

       rektor SZU 

 

 

 Prílohy: (uviesť podľa potreby) 

 

 

 



 

 

 
 

Slovenská zdravotnícka univerzita 

v Bratislave 

Limbová 12 

833 03 Bratislava 37 

 

VP č. 1/2022  
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Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (ďalej len „SZU“) v súlade 

s ustanoveniami článku 5 ods. 4 Organizačného poriadku SZU vydáva  
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Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

Tento vykonávací predpis rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 

(ďalej len „SZU“) je vnútorná vykonávacia norma vydaná rektorom, ktorá podrobnejšie 

upravuje článok 40 Študijného poriadku SZU ods. 2 písm. h). Jeho cieľom je zabezpečiť 

bezpečnosť študentov SZU a pacientov zdravotníckych zariadení počas praktickej 

výučby a praktických skúšok; vytvoriť pozitívny obraz SZU umožňujúc maximálnu 

flexibilitu na udržanie dôstojnosti a profesionálnej etiky vo vzťahu k študentom 

a vysokoškolským učiteľom počas účasti na akademických obradoch a prezenčných 

skúškach. 

 

Článok 2 

Základné pojmy 

 

(1) Spoločenským oblečením sa rozumejú pánske a dámske kostýmy, košele na gombíky (u 

mužov s kravatou alebo motýlikom), blúzky a šaty, ktoré nemajú hlboký výstrih. Pri 

spoločenských šatách a sukniach by nohy mali byť zakryté po kolená. Nevhodné sú 

plesové šaty s odhalenými ramenami alebo tenkými ramienkami, tielka, blúzky a tričká 

s ramienkami, rifle a krátke nohavice do kolien, flitrové a priesvitné materiály.  

(2) Spoločenskými topánkami sa rozumejú topánky s primeraným alebo plochým 

podpätkom bez otvorenej špičky.   

(3) Pracovným oblečením v zdravotníckom zariadení sa rozumie - biele dlhé pracovné 

nohavice, tričko s golierom a logom SZU, biele ponožky, v chladných mesiacoch biely 

plášť, prípadne mikina, ak to fakulta nestanoví inak. Pracovným oblečením v odborných 

učebniach, v pitevni, v laboratóriách sa rozumie biely plášť, ak to fakulta nestanoví inak.. 

(4) Pracovnou obuvou sa rozumie - biele topánky s protišmykovou podrážkou s fixáciou na 

chodidle (nie šľapky). 

(5) Akademickými obradmi sú inaugurácia1, imatrikulácia a promócia2. 

(6) Praktická výučba prebieha najmä v odborných učebniach, v pitevni, v laboratóriách, 

v zdravotníckych zariadeniach. Praktická skúška prebieha ako štátna skúška, alebo ako 

súčasť skúšky z predmetu, ktorý sa vyučuje spravidla v odborných učebniach, v pitevni, 

v laboratóriách, v zdravotníckych zariadeniach. 

 

Článok 3 

Pôsobnosť 

 

(1) Tento vykonávací predpis sa vzťahuje na všetkých študentov SZU. 

(2) Ustanovenia tohto vykonávacieho predpisu sa primerane požijú aj na vysokoškolských 

učiteľov, ktorí sú v pracovnom pomere so SZU.  

 

Článok 4 

 Pravidlá obliekania študenta SZU pri účasti na akademických obradoch 

 

(1) Študent, ktorý sa zúčastňuje akademických obradov SZU, svojím vonkajším 

zovňajškom preukazuje úctu výnimočnosti a dôležitosti akademických obradov. 

 
1 Článok 28 Štatútu SZU 
2 Článok 29 Štatútu SZU 
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(2) Študent SZU, ktorý sa zúčastní akademických obradov na pôde SZU je povinný byť 

oblečený v spoločenskom oblečení definovanom v článku 2 ods. 1 a ods. 2 tohto 

vykonávacieho predpisu.  

(3) Ustanovenie odseku 2 tohto článku sa primerane vzťahuje aj na spoločenské akcie 

organizované SZU (beánie, plesy a pod.)  

 

Článok 5 

Pravidlá obliekania študenta počas praktickej výučby a praktickej skúšky 

 

(1) Študent, ktorý sa zúčastňuje na praktickej výučbe a praxi, je povinný sa riadiť 

všeobecnými predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.3 

(2) Študent počas praktickej výučby a praktickej skúšky je povinný mať čisté a vyžehlené 

pracovné oblečenie a obuv podľa čl. 2 ods. 3 a 4, alebo podľa vnútorného predpisu 

fakulty; nosiť menovku na ľahko viditeľnom mieste. 

(3) Študentovi počas praktickej výučby a praktickej skúšky sa odporúča:  

a) vyhnúť sa používaniu parfumov silných vôní, 

b) zakryť tetovanie, 

c) minimalizovať nosenie šperkov, 

d) vyhnúť sa oblečeniu s roztrhnutými, natrhnutými alebo rozstrapkanými 

okrajmi. 

 

Článok 6 

Pravidlá obliekania študenta počas vykonávania prezenčnej skúšky 

 

(1) Študent SZU, ktorý sa zúčastňuje prezenčnej skúšky je povinný byť oblečený 

v spoločenskom oblečení definovanom v článku 2 ods. 1 a ods. 2 tohto vykonávacieho 

predpisu.  

(2) Článok 5 ods. 3 tohto vykonávacie predpisu sa vzťahuje na študenta aj počas praktickej 

skúšky. 

 

Článok 7 

Disciplinárne konania  

 

(1) Študent, ktorý poruší ustanovenia tohto vykonávacieho predpisu sa dopustí priestupku4 

proti disciplíne a vnútorným predpisom SZU.  

(2) Za nedodržanie ustanovenia čl. 5 môže učiteľ odmietnuť študentovi vstup na miesto 

výkonu praktickej výučby. 

(3) Za nedodržanie ustanovenia čl. 6 môže učiteľ odmietnuť študentovi vykonať prezenčnú 

skúšku a termín v MAIS mu zruší ako ospravedlnenú neúčasť. Študent sa musí prihlásiť 

v MAIS na iný termín.  

(4) Za disciplinárny priestupok možno uložiť študentovi pokarhanie.5 

(5) Pri opakovanom porušení ustanovení tohto vykonávacieho predpisu bude študent 

vylúčený zo štúdia.6 

(6) Študentovi podľa odseku 1 tohto článku bude uložené disciplinárne opatrenie, o ktorom 

rozhodne disciplinárna komisia príslušnej fakulty.7 

 
3 Zákon č. 124/2006 Z. z. bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
4 § 72 ods. 1 zákona o vysokých školách 
5 § 72 ods. 2 písm. a) zákona o vysokých školách 
6 § 72 ods. 2 písm. c) zákona o vysokých školách 
7 Článok 35 Študijného poriadku SZU 



 
 

Pravidlá obliekania SZU  4 

 

Článok 8 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Akékoľvek zmeny a doplnenia tohto vykonávacieho predpisu je možné vykonať len 

číslovanými dodatkami k nemu vydanými rektorom.  

(2) Tento vykonávací predpis nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu rektora SZU. 

(3) Tento vykonávací predpis je archivovaný v tlačenej podobe na rektoráte SZU 

v Bratislave a zverejnený v elektronickej podobe na webovom sídle verejnej časti  SZU 

www.szu.sk. 

 

V Bratislave, dňa 25.4.2022 

 

 

 

 

prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., v.r.  

     rektor SZU 

http://www.szu.sk/
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Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 
Tento Štipendijný poriadok Slovenskej zdravotníckej univerzity (ďalej len „SZU“) upravuje 

podmienky a spôsob poskytovania štipendií študentom SZU v bakalárskom, magisterskom a v  prvom 

a druhom spojenom stupni štúdia v zmysle zákona o vysokých školách.1) Nevzťahuje sa na študentov 

doktorandského štúdia, ktorým, sa priznáva štipendium na základe § 54 ods. 18 zákona o vysokých 

školách.  

 

PRVÁ ČASŤ 

ŠTIPENDIÁ 
 

Čl. 2 

Zdroje financovania štipendií 

 
(1) Štipendiá sú priamou formou sociálnej podpory.2) 

(2) SZU poskytuje študentom štipendiá: 

a) z prostriedkov určených na tento účel zo štátneho rozpočtu,  

b) z vlastných zdrojov univerzity prostredníctvom štipendijného fondu SZU3). 

 

PRVÝ ODDIEL 

ŠTIPENDIÁ Z PROSTRIEDKOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU 

 

Čl. 3 

Sociálne a motivačné štipendium 
SZU poskytuje študentom z prostriedkov štátneho rozpočtu:  

a) sociálne štipendium, 

b) motivačné štipendium. 

 

Čl. 4 

Sociálne štipendium 

(1) Študentom študijných programov prvého stupňa, druhého stupňa a prvého a druhého spojeného 

stupňa a študijných programov podľa §§ 51 - 53 zákona o vysokých školách, ktorí majú trvalý 

pobyt v SR, sa na základe splnenia ustanovených podmienok priznáva sociálne štipendium. 

Sociálne štipendium prispieva na úhradu nákladov spojených so štúdiom. Na sociálne 

štipendium má študent právny nárok.4) 

(2) O nároku na priznanie sociálneho štipendia rozhoduje dekan príslušnej fakulty. O odvolaní proti 

rozhodnutiu dekana o nároku na priznanie sociálneho štipendia rozhoduje rektor univerzity 

(ďalej len „rektor“). 

(3) Príjem rozhodujúci na posúdenie nároku na sociálne štipendium, okruh spoločne posudzovaných 

osôb, hranicu príjmu na vznik nároku na sociálne štipendium, jeho výšku a ďalšie podrobnosti 

o priznávaní sociálneho štipendia upravuje všeobecne záväzný právny predpis vydaný 

ministerstvom.5) 

(4) Na sociálne štipendium nemá nárok študent: 

a) ktorý študuje študijný program prvého stupňa, ak už dosiahol vysokoškolské vzdelanie 

prvého stupňa, 

b) ktorý už dosiahol vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, 

 
1) § 95 až  97 zákona o vysokých školách 

2) § 94 ods. 2 zákona o vysokých školách 

3) § 16a ods. 6 zákona o vysokých školách 

4) § 96 ods. 1 zákona o vysokých školách 

5) Vyhláška MŠ SR č.102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl 
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c) ktorému bolo poskytnuté sociálne štipendium v príslušnom roku štúdia alebo v jeho časti 

v študijnom programe príslušného stupňa vysokoškolského vzdelania; na účely tohto odseku 

sa prvé tri roky štúdia v študijných programoch podľa § 53 ods. 3 považujú za štúdium 

v študijnom programe prvého stupňa a štvrtý a ďalšie roky štúdia v študijnom programe 

druhého stupňa, pričom štvrtý rok štúdia v študijnom programe podľa § 53 ods. 3 je na účely 

tohto odseku považovaný za prvý rok štúdia v študijnom programe druhého stupňa a ďalšie 

roky štúdia primerane; počas ktorej študent poberal v príslušnom roku štúdia sociálne 

štipendium, sa zaokrúhľuje na celé roky smerom nahor. 

d) ktorý príslušný študijný program študuje dlhšie, ako je jeho štandardná dĺžka štúdia, 

e) ktorý študuje externou formou štúdia.6) 

(5) Študentovi so špecifickými potrebami môže byť priznané sociálne štipendium aj po prekročení 

štandardnej dĺžky štúdia, ak je toto prekročenie spôsobené jeho zdravotným postihnutím.7) 

(6) Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia podáva študent na  predpísanom tlačive dekanovi 

fakulty prostredníctvom študijného oddelenia fakulty, na ktorej je zapísaný. Študent, ktorý je 

zapísaný na viacerých fakultách môže žiadať o priznanie štipendia len na jednej fakulte. Žiadosť 

sa podáva v akademickom roku, v ktorom sa má sociálne štipendium poskytovať.  

(7) Za správnosť údajov uvedených v žiadosti zodpovedá študent, ktorý žiadosť podal. 

(8) Žiadosť posudzuje dekan, ktorý ju v zmysle ods. 6 prijal a rozhodne o nej. Rozhodnutie 

o priznaní štipendia sa vydáva písomnou formou v súlade s ustanoveniami § 47 zákona č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) v znení neskorších predpisov. 

(9) Ak študent nesplní podmienky na priznanie sociálneho štipendia, fakulta sociálne štipendium 

neprizná.  

(10) Ak dôjde k zmene podmienok, za ktorých bolo štipendium priznané, je povinnosťou poberateľa 

štipendia neodkladne túto skutočnosť oznámiť na ŠO, kde bola žiadosť podaná, najneskôr do 8 

dní. 

(11) Neoprávnene prevzaté štipendium je študent povinný vrátiť podľa osobitného predpisu.8) 

Fakulta poskytuje sociálne štipendium v mesačnej výške najneskôr desiaty deň príslušného 

kalendárneho mesiaca na bankový účet vedený v SR, ktorého číslo uvedie študent v žiadosti 

o priznanie sociálneho štipendia.9) 

 

Čl. 5 

Motivačné štipendium 

(1) SZU priznáva študentom z účelových prostriedkov štátneho rozpočtu motivačné štipendium10): 

a) v študijných odboroch určovaných v metodike vydanej ministerstvom,11) 

b) za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti 

štúdia.   

(2) Motivačné štipendium podľa odseku 1 písm. a) (ďalej len „odborové motivačné štipendium“) 

môže priznať dekan fakulty najviac 50% študentov určeného študijného odboru na SZU.12)   

(3) Motivačné štipendium podľa odseku 1 písm. b) môže priznať dekan fakulty najviac 10% 

študentov13) ako: 

 motivačné štipendium za vynikajúci prospech podľa čl. 7 a 8,  

(4) Dekan fakulty rozhodne o priznaní motivačného štipendia. V rozhodnutí uvedie výšku 

motivačného štipendia a odôvodnenie priznania.14) 

 
6)  § 96 ods. 2 písm a) až e) zákona o vysokých školách 

7)  § 96 ods. 3 zákona o vysokých školách 

8)  § 451 a nasl. Občianskeho zákonníka 

9)  § 96 ods 7 zákona o vysokých školách 

10) § 96 a zákona o vysokých školách 

11) Metodiku vydáva MŠVVaŠ SR podľa § 89 ods. zákona o vysokých školách na základe analýz a prognóz 

vývoja trhu práce 

12) § 96 ods. 3 prvá veta zákona o vysokých školách 

13) § 96a ods. 3 posledná veta zákona o vysokých školách 

14 § 96 ods. 2 zákona o vysokých školách  
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Čl. 6 

Priznávanie odborového motivačného štipendia 

 
(1) Študijné odbory, ktorých študenti majú nárok na priznanie odborového motivačného štipendia 

určí ministerstvo v metodike, ktorú vydá najneskôr 31. augusta kalendárneho roka, ktorý 

predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa rozhodnutie vzťahuje.  

(2) Pri rozhodovaní o priznaní odborového motivačného štipendia sa zohľadnia študijné výsledky 

z predchádzajúceho štúdia. 

(3) Študenti podľa odseku (2) sú zaradení do poradovníka pre priznanie odborového motivačného 

štipendia na základe ich váženého študijného priemeru (ďalej len „VŠP“) za ich celé 

predchádzajúce štúdium v danom študijnom odbore.  

(4) Študenti podľa odseku 3 sa zaraďujú do poradovníka na základe VŠP vzostupne – od 

najnižšieho VŠP po najvyšší VŠP. 

(5) V prípade rovnosti VŠP pri hranici stanovenej dekanom sa zohľadní ďalšie z  nasledujúcich 

kritérií: 

a) vyšší počet naakumulovaných kreditov,  

b) počet neúspešné absolvovaných skúšok s hodnotením FX z jednotlivých predmetov, 

c) kvalitu dosiahnutých výsledkov v povinných predmetoch, 

d) ďalšie skutočnosti rozhodujúce na posúdenie kvality plnenia študijných povinností. 

(6) Proti rozhodnutiu o priznaní, resp. nepriznaní odborového motivačného štipendia  môže študent 

podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia podľa čl. 10. 

(7) Menný zoznam študentov fakulty, ktorým bolo priznané odborové motivačné štipendium, sa 

zverejní sa úradnej výveske fakulty a na webovom sídle fakulty.     
 

Čl. 7 

Priznávanie motivačného štipendia za vynikajúci prospech 

 
(1) Dekan fakulty priznáva motivačné štipendium za vynikajúci prospech počnúc druhým rokom 

štúdia študentovi, ktorý študuje v dennej forme štúdia za vynikajúce plnenie študijných 

povinností v predchádzajúcom akademickom roku, ak nemal  tom roku prerušené štúdium.  

 

Čl. 8 

Kritériá priznávania motivačného štipendia za vynikajúci prospech 

(1) Kritéria priznávania motivačného štipendia za vynikajúci prospech na fakulte vychádza zo 

stanovených študijných povinností pre študentov podľa konkrétnych podmienok štúdia 

v jednotlivých študijných programoch v príslušnom roku štúdia.  

(2) Dekan fakulty prizná motivačné štipendium za vynikajúci prospech študentovi podľa čl. 7 ods.1, 

ktorý v danom akademickom roku:  

úspešne absolvoval všetky zapísané predmety s hodnotením A až E. 

(3) Študenti, ktorí spĺňajú  podmienky v odseku 2 sa zaraďujú do poradovníka na základe VŠP 

vzostupne – od najnižšieho VŠP po najvyšší VŠP.  

(4) Dekan priznáva motivačné štipendium za vynikajúci prospech takému počtu študentov, ktorý 

zodpovedá najviac 10% študentov z celkového počtu študentov fakulty v dennej forme štúdia k  

31. 10. hodnoteného akademického roka v poradí úspešnosti podľa VŠP. V prípade rovnosti 

VŠP pri hranici 10% dekan zohľadní ďalšie z nasledujúcich kritérií: 

a) počet neúspešné absolvovaných skúšok s hodnotením Fx z jednotlivých predmetov, 

b) vyšší počet naakumulovaných kreditov za hodnotený akademický rok,  

c) kvalitu dosiahnutých výsledkov v povinných predmetoch,  

d) ďalšie skutočnosti rozhodujúce na posúdenie kvality plnenia študijných povinností. 

(5) Fakulta si môže stanoviť ďalšie kritériá v štipendijnom poriadku fakulty, na základe ktorých sa 

môže priznať motivačné štipendium za vynikajúci prospech študentom uvedených v čl. 7. 
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(6) Kritéria priznávania motivačného štipendia za vynikajúci prospech sú zverejnené na výveske 

fakulty a na webovom sídle fakulty na začiatku akademického roka, v ktorom sa štipendium 

priznáva.  

(7) Dekan fakulty prizná motivačné štipendium za vynikajúci prospech na základe rozhodnutia 

podľa čl. 5 ods. 4. Štipendium sa poskytuje bez podania žiadosti, keď študent splní kritériá 

podľa tohto článku, resp. podľa štipendijného poriadku fakulty. 

(8) Proti rozhodnutiu o priznaní, resp. nepriznaní motivačného štipendia za vynikajúci prospech 

môže študent podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia podľa čl. 10.  

(9) Menný zoznam študentov fakulty, ktorým bolo priznané motivačné štipendium za vynikajúci 

prospech, sa zverejní na úradnej výveske fakulty a na webovom sídle fakulty. 

(10) Výšku motivačného štipendia schvaľuje AS SZU prihliadajúc na rozpočet univerzity v danom 

akademickom roku. 

 

 

DRUHÁ ČASŤ 

ODVOLANIE A PRESKÚMANIE ROZHODNUTIA 

 

Čl. 9 

Odvolanie 

 
(1) Na rozhodovanie o priznaní sociálneho štipendia sa vzťahujú všeobecné predpisy o správanom 

konaní. 

(2) Študent môže proti rozhodnutiu podľa čl. 4 ods. 8 podať odvolanie v súlade s § 53 a nasl. 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) v znení neskorších predpisov.  

(3) Odvolanie sa podáva dekanovi, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Dekan môže o odvolaní sám 

rozhodnúť, ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie. Ak dekan nerozhodne o odvolaní, predloží 

ho najneskôr do 30 dní odo dňa, keď mu odvolanie došlo spolu s výsledkami doplneného 

konania a so spisovým materiálom rektorovi univerzity, ktoré je odvolacím orgánom 

v rozhodovaní o priznaní sociálneho štipendia a upovedomí o tom žiadateľa. 

 

 

Čl. 10 

Preskúmanie rozhodnutia 

 
(1) Proti rozhodnutiu o priznaní, resp. nepriznaní odborového motivačného štipendia podľa čl. 6 

a proti rozhodnutiu o priznaní, resp. nepriznaní motivačného štipendia za vynikajúci prospech 

podľa čl. 7 môže študent podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia (ďalej len „žiadosť“) 

v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.  

(2) Žiadosť sa podáva dekanovi, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal.  

(3) Dekan, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, môže o žiadosti sám rozhodnúť, ak jej v plnom 

rozsahu vyhovie.  

(4) Ak dekan nerozhodne o žiadosti podľa ods. 3, postúpi ju spolu so spisovým materiálom 

rektorovi najneskôr do 30 dní odo dňa, keď mu bola doručená a upovedomí o tom žiadateľa.  

(5) Rektor zmení alebo zruší rozhodnutie, ktoré bolo vydané v rozpore so zákonom, vnútornými 

predpismi univerzity alebo fakulty, inak odvolanie zamietne a pôvodné rozhodnutie potvrdí.  
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TRETIA ČASŤ 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

Čl. 14 

Platnosť a účinnosť 

 
(1) Tento Štipendijný poriadok  SZU nadobúda platnosť odo dňa jeho schválenia v AS SZU 

s účinnosťou od 15. novembra 2013.  

(2) Zrušuje sa Štipendijný poriadok SZU schválený Akademickým senátom SZU dňa 10. novembra 

2011. 

 

Bratislava 14. novembra 2013 

 

 

 

 

 

  

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

prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc. 

predseda Akademického senátu 

Slovenskej zdravotníckej univerzity 

v Bratislave 

v.r. 

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

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

rektor 

Slovenskej zdravotníckej univerzity 

v Bratislave 

v.r. 
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DISCIPLINÁRNY PORIADOK SLOVENSKEJ ZDRAVOTNÍCKEJ 
UNIVERZITY V BRATISLAVE PRE ŠTUDENTOV 

 
ktorý podľa § 9 ods. 1 písm. b) a § 15 ods. 1 písm. j) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schválil 
Akademický senát Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave dňa 10. novembra 2011. 
 

Článok 1  
Základné ustanovenia 

 
Disciplinárny poriadok Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave pre študentov 

(ďalej len „disciplinárny poriadok“) na základe zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o vysokých školách“) ako vnútorný predpis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 
(ďalej len „univerzita“) upravuje:  
a) pôsobnosť Disciplinárnej komisie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 

pre študentov (ďalej len „disciplinárna komisia univerzity a fakulty“), 
b) prerokúvanie disciplinárnych priestupkov študentov,  
c) ukladanie disciplinárnych opatrení. 
 

Článok 2  
Disciplinárna komisia univerzity 

 
(1) Disciplinárna komisia univerzity prerokúva disciplinárne priestupky študentov 

univerzity, ktorí nie sú zapísaní v žiadnom študijnom programe uskutočňovanom na fakulte 
a predkladá návrh na rozhodnutie rektorovi1). 

 
(2) Disciplinárna komisia univerzity je šesťčlenná. Predsedu a ďalších členov 

disciplinárnej komisie univerzity vymenúva a odvoláva rektor po predchádzajúcom schválení 
akademickým senátom univerzity z členov akademickej obce univerzity.2) Polovicu členov 
disciplinárnej komisie univerzity tvoria študenti. Predsedom disciplinárnej komisie univerzity 
je prorektor pre pregraduálne štúdium. 
 

(3) Členstvo v disciplinárnej komisii univerzity členovi zaniká, ak 
a) sa mu skončilo funkčné obdobie, 
b) sa písomne vzdá svojho členstva v tomto orgáne, 
c) prestal byť členom akademickej obce alebo zamestnancom univerzity,  
d) ho odvolá rektor so súhlasom akademického senátu univerzity. 

 
(4) Funkčné obdobie členov disciplinárnej komisie univerzity je najviac štvorročné. Tá 

istá osoba môže byť vymenovaná za člena disciplinárnej komisie aj opakovane. 
 
(5) Činnosť disciplinárnej komisie univerzity a postup pri prerokúvaní disciplinárneho 

priestupku upravuje rokovací poriadok disciplinárnej komisie univerzity,3) ktorý schvaľuje na 
návrh rektora akademický senát univerzity.4)  

                                                 
1)  § 13 ods. 1 zákona o vysokých školách 
2)  § 13 ods. 2 zákona o vysokých školách 
3) § 13 ods. 3 zákona o vysokých školách 
4) § 9 ods. 1 písm. b) zákona o vysokých školách 
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(6) Administratívno-technické úkony spojené s činnosťou disciplinárnej komisie 
univerzity vykonáva Pedagogický odbor univerzity. Riaditeľ Pedagogického odboru 
univerzity sa zúčastňuje zasadania disciplinárnej komisie univerzity bez práva hlasovať. 
 

Článok 3  
Disciplinárna komisia fakulty 

 
(1) Disciplinárna komisia fakulty prerokúva disciplinárne priestupky študentov 

zapísaných v študijných programoch uskutočňovaných na fakulte. Disciplinárna komisia 
fakulty predkladá návrh na rozhodnutie dekanovi. 
 

(2) Členov disciplinárnej komisie fakulty a jej predsedu vymenúva z radov členov jej 
akademickej obce po schválení akademickým senátom fakulty dekan fakulty, polovicu členov 
tejto komisie tvoria študenti.5) Komisia je najmenej štvorčlenná. Predsedom komisie je 
spravidla prodekan pre vzdelávaciu činnosť. 
 

(3) Na disciplinárne konanie týkajúce sa študentov zapísaných v študijných programoch 
uskutočňovaných na fakulte platia ustanovenia tohto poriadku, pokiaľ si fakulta nevydá 
v zmysle zákona6) vlastný disciplinárny poriadok pre študentov, ktorý musí byť v súlade 
s disciplinárnym poriadkom univerzity. 
 

(4) Na činnosť disciplinárnej komisie fakulty platia ustanovenia Rokovacieho poriadku 
disciplinárnej komisie univerzity, pokiaľ si fakulta nevydá v zmysle zákona7) vlastný 
rokovací poriadok disciplinárnej komisie fakulty. 
 

Článok 4  
Disciplinárny priestupok a disciplinárne opatrenia 

 
(1) Disciplinárny priestupok je zavinené porušenie všeobecne záväzných právnych 

predpisov, vnútorných predpisov univerzity alebo jej súčastí alebo verejného poriadku.8) 
 

(2) Disciplinárny priestupok je aj 
a) porušenie povinností vyplývajúcich z rozhodnutí orgánov akademickej samosprávy 

univerzity alebo jej fakulty,  
b) zneváženie alebo iná ujma spôsobená členovi akademickej obce alebo zamestnancovi 

univerzity alebo jej fakulty,  
c) zneváženie dobrej povesti alebo mena univerzity alebo jej fakulty, 
d) podvod v súvislosti s vysokoškolským štúdiom (ďalej len „štúdium“) alebo s vedeckou 

činnosťou, 
e) vyvolanie verejného pohoršenia alebo správanie sa v rozpore s dobrými mravmi 

na univerzite a v špecializovaných výučbových zariadeniach univerzity, univerzitných 
klinikách, univerzitných lekárňach, účelových zariadeniach univerzity a na školiacich 
pracoviskách univerzity, 

f) násilný čin proti inému študentovi, zamestnancovi alebo návštevníkovi univerzity, 
g) krádež alebo závažné poškodenie majetku, ktorý vlastní, spravuje alebo má v nájme 

univerzita, jej študenti, zamestnanci alebo návštevníci univerzity, alebo majetku v inom 
vlastníctve,  

                                                                                                                                                         
5)  § 31 ods. 2 zákona o vysokých školách 
6)  § 33 ods. 1 písm. d) zákona o vysokých školách 
7)  § 33 ods. 1 písm. e) zákona o vysokých školách 
8)  § 72 ods. 1 zákona o vysokých školách 
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h) úmyselný trestný čin, za ktorý bol študent právoplatne odsúdený, 
i) porušenie ustanovení Všeobecných pravidiel správania sa používateľa počítačovej siete, 
j) prenechanie ubytovania v študentskom domove inej osobe bez súhlasu riaditeľa 

študentského domova. 
 

(3) Za disciplinárny priestupok možno uložiť študentovi niektoré z týchto disciplinárnych 
opatrení:  
a) pokarhanie, 
b) podmienečné vylúčenie zo štúdia, 
c) vylúčenie zo štúdia. 
 

(4) Disciplinárne opatrenie podľa odseku 3 písm. a) možno uložiť študentovi len za menej 
závažný disciplinárny priestupok alebo disciplinárny priestupok spáchaný z nedbalosti. 
 

(5) Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia podľa odseku 3 písm. b) sa určí lehota 
a podmienky, pri dodržaní ktorých bude podmienečné vylúčenie zrušené. Prihliada sa pritom 
k závažnosti disciplinárneho priestupku. Dĺžka podmienečného vylúčenia zo štúdia je 
najmenej šesť mesiacov a najviac dva roky odo dňa uloženia disciplinárneho opatrenia. Ak sa 
študent pred uplynutím lehoty dopustí ďalšieho disciplinárneho priestupku, spravidla je mu 
uložené disciplinárne opatrenie podľa odseku 3 písm. c). 
 

(6) Disciplinárne opatrenie podľa odseku 3 písm. c) možno študentovi uložiť, ak 
a) úmyselne spáchal závažný disciplinárny priestupok, 
b) opakovane spáchal disciplinárny priestupok alebo 
c) bol právoplatne odsúdený za trestný čin. 
 

(7) Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia sa prihliada na charakter a závažnosť 
disciplinárneho priestupku, na okolnosti, za ktorých k disciplinárnemu priestupku došlo, 
na mieru zavinenia, na dôsledky disciplinárneho priestupku a na doterajšie správanie sa 
študenta. 
 

(8) Disciplinárny priestupok je premlčaný, ak od jeho spáchania uplynul viac ako jeden 
rok. 

 
Článok 5  

Disciplinárne konanie 
 

(1) Konanie o disciplinárnom priestupku pred disciplinárnou komisiou univerzity je 
neverejné a ústne, za prítomnosti študenta, ktorý sa dopustil disciplinárneho priestupku. Ak sa 
študent nedostaví bez riadneho ospravedlnenia, môže disciplinárna komisia univerzity konať 
aj bez jeho prítomnosti.5

9) Predseda komisie môže na celé zasadnutie alebo na časť zasadnutia 
podľa potreby pozvať aj ďalšie osoby. 
 

(2) Študent, ktorý sa dopustil disciplinárneho priestupku, má právo predkladať dôkazy, 
vyjadrovať sa ku všetkým podkladom, nahliadať do písomných materiálov a do zápisu 
z rokovania. 
 

(3) Predseda disciplinárnej komisie univerzity predkladá návrh na rozhodnutie, ktorý 
prijala disciplinárna komisia univerzity, rektorovi. 

                                                 
9) § 72 ods. 5 zákona o vysokých školách 
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(4) Disciplinárne opatrenie za spáchanie disciplinárneho priestupku podľa čl. 4 ods. 3 
ukladá rektor, študentom zapísaným na štúdium študijných programov uskutočňovaných 
na fakulte ukladá disciplinárne opatrenie dekan.10) Disciplinárne opatrenie sa ukladá spravidla 
do dvoch týždňov od doručenia návrhu na uloženie disciplinárneho opatrenia disciplinárnou 
komisiou univerzity alebo disciplinárnou komisiou fakulty. 
 

(5) Rektor ani dekan nemôže uložiť prísnejšie disciplinárne opatrenie ako navrhla 
disciplinárna komisia univerzity alebo disciplinárna komisia fakulty.11) 
 

(6) Ak ide o menej závažný priestupok a možno (odôvodnene) predpokladať, že 
prerokovanie priestupku disciplinárnou komisiou univerzity povedie k náprave, rektor môže 
rozhodnúť, že za disciplinárny priestupok neudelí disciplinárne opatrenie, aj keď jeho 
uloženie navrhla disciplinárna komisia univerzity. 
 

(7) Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia musí byť písomné, musí obsahovať 
odôvodnenie a poučenie o možnosti podať žiadosť o jeho preskúmanie, študentovi musí byť 
doručené do vlastných rúk.12)  

 
(8) Ak si študent, ktorému bolo uložené pokarhanie, riadne plnil akademické a občianske 

povinnosti v lehote jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, hľadí sa 
na neho, ako by mu nebolo disciplinárne opatrenie uložené. 
 

Článok 6  
Preskúmanie rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia 

 
(1) Študent, ktorému bolo uložené disciplinárne opatrenie, môže písomne požiadať 

o preskúmanie rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia (ďalej len „rozhodnutie“). 
Lehota na podanie žiadosti o preskúmanie je osem dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 
Žiadosť sa podáva orgánu, ktorý rozhodnutie vydal. Podanie žiadosti o preskúmanie 
rozhodnutia má odkladný účinok. 
 

(2) Ak rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia vydal dekan fakulty, môže sám 
žiadosti vyhovieť a rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť. Ak žiadosti nevyhovie, postúpi ju 
rektorovi. Rektor rozhodnutie dekana preskúma a ak zistí, že je v rozpore so zákonom 
o vysokých školách, vnútorným predpisom univerzity alebo fakulty, rozhodnutie zmení alebo 
ho zruší. Rektor musí vydať rozhodnutie najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti 
o preskúmanie rozhodnutia dekana.13)  
 

(3) Ak rozhodnutie vydal rektor, môže sám po preskúmaní žiadosti svoje rozhodnutie 
zmeniť alebo ho zrušiť. Rektor musí vydať rozhodnutie najneskôr do 30 dní od doručenia 
žiadosti o preskúmanie rozhodnutia. 
 

(4) Rozhodnutie rektora o žiadosti o preskúmanie rozhodnutia je konečné. 
 

(5) Uloženie disciplinárneho opatrenia sa vyznačí do dokumentácie, ktorú o študentovi 
vedie univerzita alebo fakulta. 
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