Zápisnica č.2/2019
zo zasadnutia Vedeckej rady FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici
konanej dňa 20. 6. 2019
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia Vedeckej rady FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici (ďalej VR
FZ).
2. Kontrola uznášaniaschopnosti a schválenie programu zasadnutia VR.
3. Súčasný stav a perspektívy vzdelávania na FZ SZU v akademickom roku 2019/2020.
4. Spolupráca s klinikami SZU v Banskej Bystrici a s výučbovými zariadeniami SZU.
5. Hodnotenie vzdelávacieho procesu študentmi fakulty – analýza za akademický rok
2018/2019.
6. Etická komisia FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici.
7. Diskusia.
8. 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 mim. prof,, 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
18
3
6

že VR FZ SZU na svojom zasadnutí 20. 6. 2019 je uznášania schopná.
Predsedníčka VR navrhla zmenu v programe zasadnutia do ktorého navrhla zaradiť ako
bod 3: Úprava rokovacieho poriadku VR. O prijatí zmeneného programu rokovania
nechala hlasovať.
Navrhnutý program bol schválený všetkými prítomnými členmi VR FZ SZU.
K bodu 3
Predsedníčka VR informovala členov VR o dôvode zmeny v rokovacom poriadku, ktorým
je zmena zákona o VŠ čl.2. bod 1. písmeno b, na základe ktorej vypadla povinnosť VR
vyjadrovať sa k študijným programom. Iné zmeny nie sú. O zmene v rokovacom poriadku
VR nechala hlasovať.
Navrhnutá zmena bola schválená všetkými prítomnými členmi VR FZ SZU.
K bodu 4
Predsedníčka VR predniesla informáciu o súčasnom stave a perspektívach vzdelávania na
FZ SZU v akademickom roku 2019/2020. (Materiál tvorí súčasť zápisnice).
K tomuto bodu bola diskusia:
Doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD., konštatoval kritický nedostatok sestier na II. Klinike
chirurgie SZU. Položil otázku, či by nebolo riešením zvýšenie poštu študentov v odbore
ošetrovateľstvo na zdravotníckych fakultách.

Predsedníčka VR uviedla, že nie je problémom prijímať veľké počty študentov, ale
následne zabezpečiť kvalitnú klinickú prax v zdravotníckych zariadeniach.
prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., doplnil informáciu, že v súčasnej dobe je
tendencia vracať vzdelávanie sestier na stredné zdravotnícke školy (SZŠ). Pripomenul, že
na SZŠ sa vzdelávajú študenti v študijnom odbore praktická sestra (zdravotnícky asistent)
a neustále sa im zvyšujú kompetencie.
Predsedníčka VR poďakovala za reakciu k uvedenému bodu a diskusiu ukončila.
K bodu 5
Predsedníčka VR predniesla informáciu o spolupráci s klinikami SZU v Banskej Bystrici
a s výučbovými zariadeniami SZU. Oboznámila členov VR o celkových počtoch
akreditovaných výučbových zariadení ako aj o postupe pri akreditácii nových zariadení.
(Materiál tvorí súčasť zápisnice).
K tomuto bodu bola diskusia:
MUDr. Jozef Hudec. PhD., položil doplňujúcu otázku, či je zariadenie NRC zaradené
medzi výučbovými zariadeniami. Predsedníčka VR ubezpečila, že NRC je pevnou
súčasťou SZU, spracovaný dokument bol analýzou za celú SZU, nielen za FZ SZU.
doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD., položil doplňujúce otázky k postupu pri akreditovaní
nových výučbových pracovísk a požiadal predsedníčku VR, aby iniciovala kreovanie
nových kliník z FNsP FDR v Banskej Bystrici.
MUDr. Juraj Frajt, MPH, generálny riaditeľ SÚSCCH, a. s. v Banskej Bystrici, vyjadril
nespokojnosť so súčasným stavom procesu akreditácie kliník SÚSCCH, a. s. v Banskej
Bystrici, ktorý už trvá 3 roky. Požiadal predsedníčku VR ako prorektorku pre
spoluprácu s akreditovanými pracoviskami SZU a rozvoj univerzity a dekanku FZ
SZU o súčinnosť v procese akreditácie kliník SÚSCCH, a.s. v Banskej Bystrici.
Predsedníčka VR poďakovala za reakciu k uvedenému bodu a diskusiu ukončila.
K bodu 6
Predsedníčka VR vyzvala doc. PhDr. Mgr. Tatianu Rapčíkovú, PhD., prodekanku pre
pedagogickú činnosť (ďalej pani prodekanka), aby predložila analýzu hodnotenia
vzdelávacieho procesu študentmi fakulty – za akademický rok 2018/2019. Pani
prodekanka informovala o výsledkoch dotazníkového overovania kvality vyučovacieho
procesu študentmi. Konštatovala mierne zlepšenie v hodnotení kvality klinických cvičení
v porovnaní s minulým akademických rokom, avšak stále zaznamenanie existujúcich
problémov na klinických pracoviskách.
K tomuto bodu bola diskusia:
doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD., prejavil osobný záujem a angažovanosť na riešení
problémov počas klinických cvičení študentov na chirurgickej klinike.
Predsedníčka VR vyjadrila spokojnosť s kvalitou spolupráce medzi FZ a klinickými
pracoviskami. Vyjadrila potrebu lepšej a otvorenejšej komunikácie ako predchádzanie
problémov.
MUDr. Jozef Hudec. PhD., konštatoval, že často sa vyskytuje nezáujem o prácu na
klinických pracoviskách hlavne zo strany študentov samotných.
Predsedníčka VR poďakovala za reakciu k uvedenému bodu a diskusiu ukončila.

K bodu 7
Predsedníčka VR vyzvala doc. PhDr. Mgr. Tatianu Rapčíkovú, PhD., prodekanku pre
pedagogickú činnosť (ďalej pani prodekanka), aby predložila správu o činnosti etickej
komisie FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici. Pani prodekanka predstavila nové zloženie
etickej komisie na funkčné obdobie rokov 2019 – 2023. Zdôraznila význam pôsobenia
etickej komisie v prípade biomedicínskeho výskumu na ľudských subjektoch a pri
publikačnej činnosti zamestnancov FZ SZU. Uviedla, že na najbližšom zasadnutí EK sa
členovia budú zaoberať rokovacím poriadkom. Rokovací poriadok EK FZ SZU bude
súčasťou agendy VR FZ SZU.
Členovia VR zobrali na vedomie prednesenú informáciu.
K bodu 8
Vzhľadom k tomu, že diskusia prebiehala pri jednotlivých bodoch programu a 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.
3. zasadnutie VR v roku 2019 sa uskutoční 10. 10. 2019

V Banskej Bystrici 21. 6. 2019

zapísala: doc. PhDr. Mária Šupínová, PhD.

Schválila:
doc. PhDr., Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH. mim. prof,
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 schválený VR dňa 20. 6. 2019
4. Súčasný stav a perspektívy vzdelávania na FZ SZU v akademickom roku 2019/2020.
5. Spolupráca s klinikami SZU v Banskej Bystrici a s výučbovými zariadeniami SZU.
6. Hodnotenie vzdelávacieho procesu študentmi fakulty – analýza za akademický rok
2018/2019.

