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Zápisnica zo zasadnutia Komisie kvality FZ SZU so sídlom 

v Banskej Bystrici 

konanej dňa 22. 2. 2018 

 

Prítomní: prezenčná listina v prílohe 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie, odovzdanie dekrétov členom komisie 

2. Vízia a plány rozvoja fakulty 

3. Vedecko-výskumná a publikačná činnosť fakulty 

4. Kvalita vzdelávania na FZ SZU  

5. Personálne zabezpečenie fakulty 

6. Rôzne – diskusia 

7. Záver 

 

K bodu 1 

Zasadnutie Komisie kvality FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici (KK FZ SZU) otvorila 

a viedla dekanka fakulty doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH (ďalej dekanka). 

Zdôraznila, že zriadenie a činnosť KK vychádza z § 87a zákona č. 131/2002 o vysokých 

školách Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri svojej činnosti sa riadi Štatútom Rady pre 

kvalitu SZU a Vnútorným systémom zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na 

FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici.  

Prítomným členom odovzdala menovacie dekréty a popriala im v náročnej práci veľa 

úspechov. 

K bodu 2 

Dekanka fakulty v spolupráci s prvým prodekanom a prodekanom pre rozvoj, prof. MUDr. 

Svetozárom Dluholuckým, CSc.(ďalej prvý prodekan), predniesla víziu a plán dlhodobého 

rozvoja fakulty. Súčasťou predmetnej vízie je aj prehľad o personálnom zabezpečení fakulty 

a to vzdelávania ako aj prevádzky fakulty. Dekanka analyzovala aj stav externých učiteľov na 

fakulte a porovnávala ich počet a nákladovosť v priebehu  dvoch akademických rokov 

2016/17 a 2017/18. Komplexná prezentácia je v prílohe zápisnice. 

Prvý prodekan obzvlášť upozornil na sociálne zabezpečenie študentov, hlavne na kvalitu 

ubytovania študentov v Polyfunkčnom zariadení SZU na Bernolákovej ulici (ďalej PO). 

V tejto súvislosti zareagoval študent Patrik Beňuš, ktorý hovoril o problémoch, ktoré sa 
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v súvislosti s ubytovaním vyskytujú. Zdôraznil, že veľa študentov z PO odchádza do privátov, 

ktoré sú vyhovujúcejšie, ako ubytovanie v PO. Vyjadril záver, že je nepomer medzi cenou 

ubytovania a poskytovanými službami. 

 

Uznesenie 1 

Dekanka fakulty požiadala zástupcov študentov, aby zmapovali kvalitu ubytovania študentov 

v PO a spracovali hodnotenie z pohľadu študentov ubytovaných v tomto zariadení SZU. 

Z: členovia KK – študenti    T: neodkladne 

 

K bodu 3 

Prodekan pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy, PhDr. Daniel Gurín, Ph.D. (ďalej prodekan) 

odprezentoval stav vedecko-výskumnej činnosti a publikačnej aktivity na FZ SZU v Banskej 

Bystrici a konštatoval, že v aj napriek tomu, že nerealizujeme vedecko-výskumné projekty, 

publikačná aktivity je na vzostupe. Mení sa aj pomer publikácií v jednotlivých kategóriách 

a to v prospech publikácií v kategórií A. Prezentácia tvorí prílohu zápisnice. 

K tomuto bodu vystúpil aj doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD, ktorý zdôraznil význam tvorby 

učebníc a vysokoškolských skrípt pre potreby jednotlivých študijných programov. 

Uznesenie 2 

Vzhľadom na možnosť oddĺženia SZU a vyrovnania pohľadávok našej univerzity voči štátu 

sa otvára možnosť prípravy vedecko-výskumných projektov s využitím finančných 

prostriedkov. V zmysle požiadavky CPP SZU v Bratislave je nevyhnutné spracovať anotácie 

možných vedecko-výskumných projektov fakulty. 

Z: PhDr. Daniel Gurín, Ph.D.   T: do 26. 2. 2018 

 

K bodu 4 

Prodekanka pre pedagogickú činnosť, doc. PhDr. Tatiana Rapčíková, PhD., (ďalej 

prodekanka) predniesla výsledky hodnotenia kvality vzdelávacieho procesu na fakulte 

v zimnom semestri 2017/18. Podrobná analýza je v prílohe zápisnice. Prodekanka 

konštatovala, že v hodnotení teoretickej časti výučby sa neobjavilo už negatívne hodnotenie 

spoločensko-vedných predmetov, ktoré tvoria spoločný základ vo všetkých študijných 

programoch. Avšak študenti sa veľmi kriticky vyjadrujú k hodnoteniu praktickej časti výučby, 

čo vedenie fakulty vníma ako negatívny signál.  

K predmetnej prezentácií sa rozprúdila diskusia. doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD, považuje 

za dôležité informovať kompetentných vo vedení nemocnice, aby sa problémom začali 
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zaoberať. Za jednu z príčin poklesu kvality praktickej výučby vedenej mentormi považuje aj 

nižšiu finančnú honoráciu mentorov. 

Uznesenie 3 

Prodekanka spolu s vedúcim KKD doc. MUDr. Igor Martuliakom, PhD, budú iniciovať 

pracovné stretnutia na jednotlivých katedrách s cieľom riešiť problematické predmety 

a učiteľov v teoretickej ale aj v praktickej časti výučby. 

Z: doc. PhDr. Tatiana Rapčíková, PhD. 

    doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.   T: priebežne 

 

Uznesenie 4 

V mesiaci jún 2018 sa uskutoční prvé školenie z didaktiky pre externých učiteľov FZ SZU. 

Z: doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD.   T: jún 2018 

 

K bodu 5 

Riešený v rámci bodu 2 programu zasadnutia 

 

K bodu 6 

p. Petra Slamová sa kriticky vyjadrila k zlým podmienkam v šatniach študentov fakulty 

v priestoroch Administratívnej budovy FNsP FDR v Banskej Bystrici. Do priestorov zateká, 

po 18.00 hod. nie je možné sa do šatne dostať,  problematický prístup do priestorov, špinavé 

priestory, neudržiavané s nedostatočným upratovaním. 

Uznesenie 5 

Dekanka fakulty poverila  doc. MUDr. Igor Martuliaka, PhD, a prodekanku, aby sa situáciou 

zaoberali. O zlej kvalite upratovania, ktorá je realizovaná upratovačkami fakulty, bude 

informovaný správca FZ SZU v BB, p. Milan Novák. 

Z: doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD, 

    doc. PhDr. Tatiana Rapčíková, PhD. 

    p. Milan Novák      T: neodkladne 

 

K bodu 7 
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Dekanka sa poďakovala prítomným za prezentácie a diskusiu a zasadnutie KK FZ SZU 

ukončila. 

 

V Banskej Bystrici: 22. 2. 2018 

 

Zapísala: doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH............................................ 

 

Prílohy: 

1 – Vízia a plány rozvoja fakulty 

2 – Vedecko - výskumná a publikačná činnosť fakulty 

3 – Kvalita vzdelávania na FZ SZU BB 

 


