
Hodnotiaca výročná správa o činnosti Akademického senátu Fakulty zdravotníctva SZU 

v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici 

za AR: 2016/2017 

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: 2016/2017 sa stretol AS FZ Banskej Bystrici 3 krát. Zasadania AS FZ boli v 

plánovanom termíne, 1 x prerokoval a odsúhlasil materiál metódou per rollam. 

Bod 1 

Dňa 13. septembra 2016 sa konalo riadne zasadnutie AS FZ na ktorom sa prejednávali body 

programu: 

- Informácia p prijímacom konaní na AR 2017/2018. 

- Schvaľovanie smerníc FZ 1 - 5. 

1) Smernica dekana Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici č. 1/2016, 

ktorou sa určuje harmonogram a podmienky zápisov študentov denného a 

externého štúdia FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici. 

2) Smernica dekana Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici č. 2/2016 

o klinických cvičeniach, súvislej odbornej praxi a prázdninovej praxi. 

3) Smernica dekana Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici č. 3/2016 

o uznávaní hodnotenia študijných predmetov z iných vysokých škôl. 

4) Smernica dekana Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici č. 4/2016 

o pravidlách upravujúcich konanie štátnych skúšok na FZ SZU so sídlom v Banskej 

Bystrici. 

5) Smernica dekana Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici č. 5/2016 

o povinnostiach vysokoškolských učiteľov pri hodnotení a zápise predmetov do 

systému MAIS. 

- Prerokovanie návrhu o zmene článku 13/3 veľkého Študijného poriadku SZU 

o prestupe formou prijímacej skúšky. 

 

 



Bod 2 

Dňa 31. januára 2017 sa konalo 2 riadne zasadnutie AS FZ, na ktorom sa prejednávali body 

programu: 

- Prerokovanie a odsúhlasenie Zásad voľby kandidáta na funkciu dekana FZ SZU so 

sídlom v Banskej Bystrici. 

- Prerokovanie a schválenie Harmonogramu a priebehu voľby kandidáta na funkciu 

dekana FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici. 

- Voľba volebnej komisie. 

- Voľba predsedu volebnej komisie. 

- Prerokovanie návrhu zloženia Komisie kvality pri FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici 

a voľba Komisie kvality. 

- Návrh na zrušenie Smernice dekana č. 5/2016 z dôvodu rozporu smernice 

s aktuálnym platným ŠP SZU. 

- Prerokovanie návrhu úpravy Študijného poriadku pre špecializačné štúdium a 

certifikačnú prípravu. 

- Prerokovanie vyjadrenia uznesenia AS FZ k Mimoriadnemu kolégiu rektora SZU zo 

dňa 27. 1. 2017. 

Bod 3  

Dňa 10. apríla 2017  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 2016. Hodnotiaca správa prijatá počtom hlasov per rollam 8. 

Bod 4 

Dňa 27. apríla 20107 sa konalo 3. riadne zasadnutie AS FZ, na ktorom sa prejednával bod 

programu: 

- Voľba kandidáta na funkciu dekana  

podľa čl. 24 Zásady voľby kandidáta na dekana Fakulty zdravotníctva SZU v Bratislave so 

sídlom v Banskej Bystrici - vnútorný predpis Zásady voľby dekana na funkciu dekana FZ SZU 

a spôsob prijatia návrhu na jeho odvolanie a podľa čl. 11 Štatútu FZ SZU schválené AS FZ ako 

vnútorný predpis fakulty podľa §27 ods. 1 písm. b), §28 ods. 2 a §33 ods. 2 písm. f) zákona č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov bola doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD., MPH  zvolená za dekana Fakulty 

zdravotníctva na funkčné obdobie od  1. 10. 2017 - do 30. 9. 2021 počtom 11 hlasov z  

celkového počtu 11 členov AS FZ. 

 

 

 



Bod 5  

V súlade Zákona 131/2002 Z. z o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

podľa §26 ods. 6 (písm. e) Členstvo v akademickom senáte  fakulty zaniká skončením štúdia 

člena študentskej časti akademického senátu, ak nepožiadal o pozastavenie členstva 

v akademickom senáte fakulty podľa odseku 8. Členstvo v študentskej časti AS FZ zaniká 

riadnym ukončením štúdia: Štefanovi Babjakovi, Kataríne Lipjanskej a Michaely Červienkovej. 

Bod 6 

V súlade Zákona 131/2002 Z. z o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

podľa §8 ods. 6 (písm. e) Členstvo v akademickom senáte verejnej vysokej školy zaniká 

skončením štúdia člena študentskej časti akademického senátu, ak nepožiadal 

o pozastavenie členstva v akademickom senáte fakulty podľa odseku 8. Členstvo 

v študentskej časti AS SZU  zaniká riadnym ukončením štúdia: Štefanovi Babjakovi 

a Andrejovi Zacharovi. 

Členovia AS FZ Akademický senát FZ pre AR: 2017/2018 do konca volebného obdobia 30. 9. 

2017 sú: 

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, Ph.D. 

7. PhDr. Jarmila Bramušková, PhD. 

8. Andrea Hlaváčová 

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

v Banskej Bystrici 

Správa bude uverejnená na oficiálnej výveske FZ v BB  ako aj v elektronickej podobe na 

príslušnej  internetovej stránke FZ. 

V Banskej Bystrici 7. 6. 2017                                       PhDr.  Jana Lauková, PhD. 

                                                                              predsedníčka AS FZ so sídlom v BB                                                                                         


