
Hodnotiaca výročná správa o činnosti Akademického senátu Fakulty zdravotníctva SZU 

v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici 

za AR: 2015/2016 

Akademický senát Fakulty zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity (ďalej AS FZ SZU) 

tvorí 11 členov akademickej obce: 7 zamestnancov fakulty a 4. členovia z radov študentov 

denného štúdia. 

Počas AR: 2015/2016 sa stretol AS FZ Banskej Bystrici 2 krát. Zasadania AS FZ boli v 

plánovanom termíne a 1. rozhodovanie AS FZ sa konalo formou per rollam v mimoriadnom 

termíne. 

Bod 1 

Dňa 9. Septembra 2015 sa konalo riadne zasadnutie AS FZ na ktorom sa prejednávali body 

programu: 

- Zásady prijímacieho konania pre akademický rok 2016/2017   - návrh podávala 

dekanka FZ SZU doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD., MPH - návrh prijatý počtom hlasov 11. 

- Prerokovanie termínu doplňujúcich volieb za študentskú časť AS FZ za odbory 

Fyzioterapia a Ošetrovateľstvo. 

Bod 2 

Dňa 22. marca 2016 sa konalo 2 zasadnutie AS FZ., na ktorom sa prejednávali body 

programu: 

- Stanovisko rektora SZU prof. MUDr. Petra Šimku ku zmene kritérií pre výber 

uchádzačov do bakalárskeho študijného programu LVMZ., v zmysle zrušenia 

prijímacej skúšky v danom odbore a tiež k predĺženiu termínu podávania prihlášok do 

15. 4. 2016 

- Dekanka FZ SZU doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD., MPH podala členom AS FZ návrh na 

zaradenie nového výberového predmetu: Tradičná čínska medicína - 1. Kredit do 

všetkých programov FZ SZU - návrh bol prijatý počtom hlasov 9 prítomných členov AS 

FZ. 



- Prerokovanie termínu doplňujúcich volieb za študentskú časť AS FZ za odbory 

Fyzioterapia a Prerokovanie termínu doplňujúcich volieb za študentskú časť AS FZ za 

odbory Fyzioterapia a LVMZ 

- Prerokovanie termínu doplňujúcich volieb do AS SZU v Bratislave za študentskú časť 

AO FZ ( koniec mandátu člena Mareka Padycha podľa §8 ods. 6 Zákona 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so Zásadami 

volieb do AS SZU v Bratislave schváleným dňa 16. Júna 2014 v časti Zánik  členstva 

v AS SZU a odvolanie člena AS SZU v bode 1). 

- Členovia AS FZ rozhodli na svojom zasadnutí 22. marca 2016  postúpiť na člena AS 

SZU v Bratislave zvoleného náhradníka zo dňa 13. -14. 10.  2014 študenta Štefana 

Bebjaka v súlade §8 ods. 7 zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov., ....ak to upravuje vnútorný predpis vysokej školy, 

nastupuje na jeho miesto zvolený náhradník... 

Bod 3 

Dňa 8. apríla 2016 predsedníčka AS FZ vyzvala členov AS FZ, aby v mimoriadnom časovom 

skrátenom konaní preštudovali materiál predkladaný dekankou FZ doc. PhDr. Beátou 

Frčovou, PhD., MPH - a per rollam vyjadrili súhlas s predkladaným materiálom - Hodnotiaca 

správa o činnosti FZ SZU za rok 2015 - Hodnotiaca správa prijatá počtom hlasov per rollam 8. 

Bod 4 

- Novými členmi AS FZ na základe výsledku doplňujúcich volieb  do študentskej časti AS 

FZ (koniec riadneho mandátu členov absolvovaním štátnej skúšky) sa stali Katarína 

Lipjanska za odbor Ošetrovateľstvo a Zuzana Heglasová za odbor Fyzioterapia - voľby 

sa konali 28. - 29. 4. 2015. 

- Novými členmi AS FZ na základe výsledku doplňujúcich volieb  do študentskej časti AS 

FZ (koniec riadneho mandátu členov absolvovaním štátnej skúšky) sa stali Andrea 

Hlaváčová za odbor Fyzioterapia  a Michaela Červienková za odbor LVMZ- voľby sa 

konali 20. 4. 2016 

- Novým členom AS SZU za študentskú časť AO FZ sa stal Štefan Bebjak rozhodnutím As 

FZ v súlade §8 ods. 7 zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov., 



Členovia AS FZ Akademický senát FZ pre AR: 2016/2017 

1. PhDr. Jana Lauková, PhD.- predseda 

2. Mgr. Soňa Feiková, PhD. - podpredseda 

3. PhDr. Elena Janiczeková, PhD - tajomník 

4. Doc. PhDr. Mária Šupínová, PhD. 

5. PhDr. Dana Sihelská, PhD. 

6. PhDr. Daniel Gurín, PhD. 

7. PhDr. Jarmila Bramušková, PhD. 

8. Andrea Hlaváčová 

9. Katarína Lipjanska  

10. Michaela Červienková 

11. Štefan Bebjak 

Bod 5  

Štyria členovia AS FZ zastupujú členov AO FZ v AS SZU. Na pravidelných rokovaniach členovia 

AS SZU prejednávali: 

- Správu o činnosti AS SZU za rok 2014/2015 

- Prerokovanie a schválenie vnútorného predpisu - Zásady výberového konania na 

obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest 

výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich 

zamestnancov - predkladateľ rektor SZU prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. 

- V dňoch 03. – 04. decembra 2015 sa uskutočnilo hlasovanie per rollam 

Akademického senátu SZU v Bratislave k pozmeňovaciemu návrhu k čl. 14 Štatútu 

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. 

- Prerokovanie a schválenie vnútorného predpisu Zásady výberového konania na 

obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest 

výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich 

zamestnancov Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (upravená a doplnená 

verzia v zmysle požiadaviek MZ SR) – predkladateľ: prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., 

rektor SZU.  



- Prerokovanie a schválenie návrhu členov Disciplinárnej komisie SZU – predkladateľ: 

prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., rektor SZU.  

- Správa o hospodárení SZU – predkladateľ: Ing. Igor Naňo, kvestor SZU.  

- Prerokovanie a schválenie smernice rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v 

Bratislave o pôsobnosti SZU a jej fakúlt pri realizácii programu Erasmus -  

predkladateľ: doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc., prorektor pre vedu, výskum a styk so 

zahraničím.  

- Prerokovanie a schválenie Smernice rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v 

Bratislave o zásadách, postupe a kritériách pre akreditáciu špecializovaných 

výučbových zariadení SZU v Bratislave – predkladateľ: doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD., 

MPH, prorektorka pre spoluprácu s akreditovanými pracoviskami SZU a rozvoj 

univerzity.  

- Návrh termínov riadnych zasadnutí AS SZU v zimnom semestri akademického roka 

2016/2017.  

-  Prerokovanie a schválenie Výročnej správy o činnosti Slovenskej zdravotníckej univerzity 

v Bratislave za rok 2015 – predkladateľ: prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., rektor SZU.  

- Informácie o hodnotení kvality vzdelávacieho procesu na fakultách SZU – predkladatelia: 

Dr. h. c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc. (dekanka FOaZOŠ), doc. MUDr. Štefánia 

Moricová, PhD., MPH, mim. prof. (dekanka FVZ), prof. MUDr. Anna Remková, DrSc. 

(dekanka LF), doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD., MPH (dekanka FZ). 

Hodnotiacu správu zostavila: PhDr. Jana Lauková PhD., predsedníčka, AS FZ SZU 

Na vedomie: členovia AS FZ SZU 

                      Dekanka FZ SZU 

                      Prodekani FZ SZU   

Správa bude uverejnená na oficiálnej výveske FZ SZU i v elektronickej podobe na príslušnej  

internetovej stránke. 

V Banskej Bystrici 14. 07. 2016                                       PhDr. Jana Lauková PhD.  

                                                                                         predsedníčka AS FZ v BB 

                                                                                         


