Zápisnica č.1/2018
zo zasadnutia Vedeckej rady FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici
konanej dňa 8. 2. 2018
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia Vedeckej rady FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici (ďalej VR
FZ).
2. Voľba skrutátorov, schválenie programu, odovzdanie menovacích dekrétov členom
Vedeckej rady FZ SZU so sídlom v banskej Bystrici.
3. Rokovací poriadok Vedeckej rady FZ SZU.
4. Vymenovanie podpredsedu a tajomníka Vedeckej rady FZ SZU na obdobie 2017 –
2021.
5. Dlhodobý zámer rozvoja Fakulty zdravotníctva SZU na obdobie 2017 – 2022.
6. Prehľad publikačnej aktivity na fakulte od komplexnej akreditácie v roku 2014.
7. Schválenie študijného programu – Ošetrovateľstvo, externá forma štúdia.
8. Harmonogram štátnych skúšok a zloženie skúšobných komisií pre štátne skúšky
v akademickom roku 2017/2018.
9. Rôzne – diskusia.
10. Záver.
K bodu 1
Zasadnutie VR FZ otvorila a viedla prorektorka pre spoluprácu s akreditovanými
pracoviskami SZU a rozvoj univerzity a dekanka FZ SZU, doc. PhDr., Bc. Beáta Frčová,
PhD., MPH, predsedníčka VR (ďalej predsedníčka VR). Predsedníčka VR privítala
prítomných členov. Na základe priloženej prezenčnej listiny konštatovala:
Počet členov VR FZ SZU
Prítomných
Neprítomní
Ospravedlnení

27
23
0
4

že VR FZ SZU na svojom zasadnutí 8. 2. 2018 je uznášania schopná.
K bodu 2
Predsedníčka VR vymenovala PhDr. Danu Sihelskú, PhD., a PhDr. Evu Balogovú, PhD.,
za skrutátorky prebiehajúceho zasadnutia VR, pre prípad potreby v procese hlasovania
o jednotlivých dokumentoch. Následne nechala hlasovať o navrhnutom programe
zasadnutia.
Navrhnutý program bol schválený všetkými prítomnými členmi VR FZ SZU.
Predsedníčka VR FZ SZU odovzdala menovacie dekréty členom Vedeckej rady FZ SZU
so sídlom v banskej Bystrici.
Za čestného člena VR FZ SZU vymenovala prof. Li Chunri z Liaoiningskej univerzity
TCM v Shenyangu, ktorý je reprezentantom Konfuciovej učebne FZ SZU so sídlom
v Banskej Bystrici.

K bodu 3
Predsedníčka VR predložila návrh na schválenie nového Rokovacieho poriadku VR FZ
SZU. Kompletný materiál dostali všetci členovia VR v elektronickej podobe. Keďže nikto
z prítomných členov VR nemal pripomienky k predloženému materiálu, nechala o jeho
prijatí predsedníčka VR hlasovať:
Prítomní
23
Za
23
Proti
0
Zdržali sa hlasovania 0
Predsedníčka VR konštatovala, že rokovací poriadok VR FZ SZU, bol jednomyseľne
schválený.
K bodu 4
Predsedníčka VR FZ SZU vymenovala za podpredsedu Vedeckej rady FZ SZU na
obdobie 2017 – 2021, PhDr Daniela Gurína, Ph.D. prodekana FZ SZU pre vedecko
výskumnú činnosť a zahraničné vzťahy a za tajomníčku VR FZ SZU doc. PhDr. Máriu
Šupínovú, PhD.
K bodu 5
Predsedníčka VR FZ SZU predložila prítomným členom VR Dlhodobý zámer rozvoja
Fakulty zdravotníctva SZU na obdobie 2017 – 2022.
K tomuto bodu bola diskusia:
prof. MUDr. Cyril Klement, CSc., sa pochvalne vyjadril k predloženým zámerom rozvoja.
prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., sa vyjadril k limitom predkladania projektov
našou fakultou, ako aj celou SZU, ktoré sú spôsobené momentálnou finančnou situáciou
SZU.
doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD., položil doplňujúcu otázku k podmienkam
predkladania projektov. Odpovedala predsedníčka VR FZ.
MUDr. Juraj Frajt, MPH konštatoval pozitívnu situáciu v možnosti predkladania
projektov zo strany SÚSCH. Vyjadril potrebu vytvorenia kliník v SÚSCH ako
akreditovanom pracovisku SZU. Predsedníčka VR FZ sa súhlasne vyjadrila k návrhu.
Konštatovala, že bude potrebné preskúmať nové pravidlá vytvárania klinických pracovísk
v univerzitných a vo fakultných nemocniciach.
Predsedníčka VR poďakovala za reakciu k uvedenému bodu a o predloženom dokumente
nechala hlasovať.
Prítomní
23
Za
23
Proti
0
Zdržali sa hlasovania 0
Predsedníčka VR konštatovala, že Dlhodobý zámer rozvoja Fakulty zdravotníctva SZU,
na obdobie 2017 – 2022, bol jednomyseľne schválený.
K bodu 6
Predsedníčka VR vyzvala prodekana pre vedu a výskum PhDr. Daniela Gurína, Ph.D.,
aby predložil prehľad publikačnej aktivity na FZ od komplexnej akreditácie v roku 2014.
PhDr. Daniel Gurín, Ph.D., konštatoval stúpajúci počet výstupov v ostatných dvoch
rokoch. Dôraz je potrebné klásť na úroveň ich hodnotenia v rámci zaraďovania do
CREPČ.
K tomuto bodu bola diskusia:

prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., konštatoval zlepšenie situácie v uvádzaní FZ pri
publikovaní externých pracovníkov FZ SZU.
Predsedníčka VR poďakovala doc. MUDr. Ľubomírovi Markovi, PhD., za publikovanie
v prospech FZ SZU.
Predsedníčka VR poďakovala za reakciu k uvedenému bodu a diskusiu ukončila.
K bodu 7
Predsedníčka VR vyzvala doc. PhDr. Tatianu Rapčíkovú, PhD., prodekanku pre
pedagogickú činnosť, aby predložila na schválenie nový študijný program v bakalárskom
stupni štúdia v odbore Ošetrovateľstvo externá forma. Pani prodekanka informovala
o podmienkach prijatia na štúdium, dĺžke trvania a spôsobe štúdia.
K tomuto bodu bola diskusia:
doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD., položil otázku k uznávaniu praxe tým študentom, ktorí
pracujú v zdravotníckych zariadeniach ako zdravotnícki asistenti. Odpovedala
predsedníčka VR FZ, bude uznávaná alikvotná časť klinických cvičení.
Predsedníčka VR poďakovala za reakciu k uvedenému bodu a o predloženom dokumente
nechala hlasovať.
Prítomní
23
Za
23
Proti
0
Zdržali sa hlasovania 0
Predsedníčka VR konštatovala, že nový študijný odbor bol jednomyseľne schválený.
K bodu 8
Predsedníčka VR vyzvala doc. PhDr. Tatianu Rapčíkovú, PhD., prodekanku pre
pedagogickú činnosť, aby predložila harmonogram štátnych skúšok a návrh zloženia
skúšobných komisií pre štátne skúšky v akademickom roku 2017/2018. Predmetný
písomný materiál bol k dispozícii každému členovi VR. Pani prodekanka konštatovala, že
termíny štátnych skúšok na FZ SZU sú v súlade s termínmi ostatných fakúlt SZU.
K tomuto bodu bola diskusia:
prof. MUDr. Karol Králinský, PhD., požiadal pani prodekanku o zaradenie do skúšobnej
komisie pre odbor UZS, MUDr. Erika Flašku, PhD. Pani prodekanka vyjadrila súhlasné
stanovisko k tomuto návrhu.
Predsedníčka VR poďakovala za reakciu k uvedenému bodu a o predložených návrhoch
termínov a zloženia komisií nechala hlasovať.
Prítomní
23
Za
23
Proti
0
Zdržali sa hlasovania 0
Predsedníčka VR konštatovala, že termíny konania a zloženie skúšobných komisií pre
štátne skúšky v akademickom roku 2017/2018 bolo jednomyseľne schválené.
Keďže zúčastnení členovia VR nemali ďalšie príspevky do diskusie, predsedníčka VR
poďakovala všetkým prítomným za účasť, podnetné návrhy a zasadnutie VR FZ SZU
v Banskej Bystrici ukončila.

V Banskej Bystrici 9. 2. 2018

zapísala: doc. PhDr. Mária Šupínová, PhD.

Schválila:
doc. PhDr., Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH.,
Predsedníčka VR FZ SZU,
prorektorka pre spoluprácu s akreditovanými pracoviskami SZU a rozvoj univerzity
dekanka FZ SZU

Prílohy zápisnice:
1. Pozvánka
2. Prezenčná listina
3. Rokovací poriadok VR FZ SZU
4. Dlhodobý zámer rozvoja FZ SZU
5. Návrh termínov a komisií štátnych záverečných skúšok pre akademický rok 2017/2018

