
Hodnotiaca výročná správa o činnosti Akademického senátu Fakulty zdravotníctva SZU 

v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici 

za AR: 2018/2019 

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 jednotlivých študijných programov. 

Počas AR: 2018/2019 sa stretol AS FZ Banskej Bystrici – 2-krát. Obidve zasadnutia boli 

v plánovanom termíne zasadnutí AS FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici a konali sa 

doplňujúce voľby za študentskú časť AO FZ SZU, voľby do AS SZU v Bratislave za 

zamestnaneckú a študentskú časť AO FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici, ako aj voľby 

študenta - kandidáta do Študentskej rady VŠ Slovenska. 

Bod 1 

Dňa 15. októbra 2018 sa konali doplňujúce voľby za študentskú časť AO FZ SZU so sídlom 

v Banskej Bystrici. Zvolení kandidáti Mgr. Juraj Dudáš a Timotej Attila Takáč sa stali novými 

členmi AS FZ na funkčné obdobie 16.10. 2018 – 12.10.2021. 

V dňoch 16. a 18.10.2018 prebiehali voľby do AS SZU v Bratislave za zamestnaneckú 

a študentskú časť AO FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici. Novými členmi AS SZU v Bratislave 

sa stali za zamestnaneckú časť AO FZ SZU – Mgr. Soňa Feiková, PhD., Mgr. Mária Snitková 

a PhDr. Mgr. Šárka Tomková, za študentskú časť AO FZ SZU – Mgr. Juraj Dudáš a Bc. Dagmar 

Karaffová. Taktiež prebiehali voľby študenta – kandidáta do Študentskej rady VŠ Slovenska, 

v ktorých bol zvolený Mgr. Juraj Dudáš. 

 

Bod 2 

Dňa 25. októbra 2018 sa konalo riadne zasadnutie AS FZ, na ktorom sa prejednávali body 

programu: 

1. Privítanie nových členov AS FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici po doplňujúcich voľbách, 

ktoré sa konali 15.10.2018. Za študijný odbor Fyzioterapia uspel s celkovým počtom hlasov 

34, Timotej Attila Takáč a za študijný odbor Urgentnej zdravotnej starostlivosti s celkovým 

počtom hlasov 67, uspel Mgr. Juraj Dudáš. Pani predsedníčka nových členov predstavila, 

srdečne privítala a popriala im úspech na novej pozícii.  

   



2. Sumarizácia informácie zo zasadnutia AS SZU v Bratislave, vzhľadom na fakt, že senátu AS 

SZU končí pôsobiace obdobie, malo stretnutie hodnotiaci charakter. V tomto duchu pani 

predsedníčka spomenula lúčenie sa s jeho členmi a vyjadreniami o nespokojnosti študentov 

lekárskej fakulty s kvalitou mentorov a finančnými kompenzáciami praxe. Okrem toho 

formujúci sa študentský spolok FUGO dostal ponuku na spoluprácu so spolkom medikov 

v Bratislave, čo sa stretlo s pozitívnym ohlasom.   

3. Oznámenie výsledkov volieb do AS SZU v Bratislave za zamestnaneckú časť a študentskú 

AO FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici, ktoré sa konali 16.10.2018. Vo voľbách za 

zamestnaneckú časť uspeli Mgr. Soňa Feiková, PhD. s počtom hlasov 10, ďalej Mgr. Mária 

Snitková s počtom hlasov 9 a PhDr. Mgr. Šárka Tomková s počtom hlasov 12. Za študentskú 

časť AO FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici boli do AS SZU zvolení: Mgr. Juraj Dudáš 

s počtom hlasov 43 a Bc. Dagmar Karaffová s počtom hlasov 44. Okrem toho na fakulte 

prebiehali aj voľby do Študentskej rady vysokých škôl SR, zo dňa 18.10.2018, kde 

z kandidátov uspel Mgr. Juraj Dudáš s počtom hlasov 43. Vzhľadom na vážnosť volieb pani 

predsedníčka vyzvala nových členov k aktivitám smerujúcim k propagácii činnosti 

akademického senátu.  

4. Mgr. Mária Snitková v spolupráci s Mgr. Zuzanou Frčovou, Ph.D., prezentovali prítomným 

stanovy, ciele a prevádzkový poriadok formujúceho sa spolku študentov FUGO. Za hlavné 

poslanie označili rozvoj študentského života a odborného študentského rastu pod dozorom 

vyučujúcich. Prítomní predstavitelia študentov navrhli ponechať spolok na báze dobrovoľnej 

účasti.  

5. V bode rôzne sa študentská čas senátu vyjadrovala ku kvalite mentoringu počas praktickej 

výučby na pracoviskách FZ SZU a neúmerne vysokým poplatkom. Zaviazali sa do konca 

zimného semestra 2018, spísať objektívne a konštruktívne pripomienky, ktoré potom budú 

posúdené a postúpené na kompetentné miesta.  

6. V diskusii členovia a členky senátu vyjadrovali prvé námety na činnosti študentského 

spolku, ktoré budú ďalej prejednané na fóre spolku.  

Bod 3  

Dňa 17. apríla 2019  sa konalo riadne zasadnutie AS FZ SZU, na ktorom sa prejednávali body 

programu: 

1. Pani dekanka doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH, informovala o rozdelení štátnicového 

predmetu Záverečná práca a obhajoba záverečnej práce. Premet bude rozdelený na dva premety 



a to: Záverečná práca samostatne a Obhajoba záverečnej práce samostatne, nakoľko v akademickom 

systéme MAIS, sú predmety dva.   

2. Informovanie členov senátu o obsahu riadneho zasadnutia AS SZU ktoré sa konalo 11. 4. 2019 v 

Bratislave. Jeho program obsahoval prezentáciu a odsúhlasenie výročnej správy SZU. Pani 

predsedníčka sa venovala hlavne informáciám o stave vedy a výskumu na SZU, prebytku 

zamestnancov (nad počet 58 zamestnancov na celej SZU), ďalej hovorila o aktuálnom počte 15 

aktívnych projektov, do ktorých je univerzita zapojená, nasledovala správa o voľbe reprezentantky do 

rady vysokých škôl, ktorou sa stala doc. MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH. Pani predsedníčka tiež 

poukázala na význam dotazníkov v hodnotení kvality pri celkovej akreditácii študijných programov na 

SZU a vyzvala študentov, aby tento nástroj efektívne využívali.  

3. Mgr. Zuzana Frčová, Ph.D. sumarizovala aktivity študentského spolku FUGO. V uplynulom semestri 

si študenti organizovali vedomostné kvízy a  noc vo Fugo. Predkladateľka vyzvala študentov k ďalším 

podobným aktivitám, ktoré sú zamerané na rozvoj študentského života fakulty zdravotníctva SZU 

v Banskej Bystrici.  

4. Predmetom bodu diskusia bolo objasnenie významu zástupcu našej univerzity v rade vysokých 

škôl.   

 

Hodnotiacu správu zostavila:  

PhDr. Mgr. Šárka Tomková, predsedníčka AS FZ SZU na obdobie 2017 - 2021 

.......................................................... 

Správa bude uverejnená na oficiálnej výveske FZ v BB  ako aj v elektronickej podobe na 
príslušnej  internetovej stránke FZ. 

V Banskej Bystrici 13. 10.  2019 

 


