
Hodnotiaca výročná správa o činnosti Akademického senátu Fakulty zdravotníctva SZU 

v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici 

za AR: 2019/2020 

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: 2019/2020 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 zamestnaneckú a študentskú časť AO FZ SZU. 

Bod 1 

Dňa 07. októbra 2019 sa konali doplňujúce voľby za zamestnaneckú časť AO SZ SZU so sídlom 

v Banskej Bystrici. Novozvolenou členkou sa stala PhDr. Jana Lauková, PhD. Za študentskú 

časť AO FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici boli zvolení kandidáti Nina Vlkolinská a Šimon 

Gregor, ktorí sa stali novými členmi AS FZ na funkčné obdobie 08.10. 2019 – 12.10.2021. 

 

Bod 2 

Dňa 24. októbra 2019 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 07.10.2019. Novými členmi AS FZ SZU za zamestnaneckú časť AO FZ SZU sa 

stála PhDr. Janu Laukovú, PhD. a za študentskú časť AO FZ SZU boli zvolení Šimon Gregor 

a Nina Vlkolinská. Pani predsedníčka nových členov predstavila, srdečne privítala a popriala 

im úspech na novej pozícii.  

2. Pani prodekanka pre pedagogickú doc. PhDr. Tatiana Rapčíková, PhD. predložila  na 

schválenie Štatút etickej komisie FZ SZU a bližšie vysvetlila význam predkladaného 

dokumentu. AS FZ SZU predkladaný dokument schválil: za bolo 10 členov, proti nebol žiadny 

člen, rovnako sa nikto nezdržal hlasovania.   

3. Pani podpredsedníčka AS FZ SZU Mgr. Soňa Feiková, PhD. informovala členov senátu 

o obsahu riadneho zasadnutia AS SZU, ktoré sa konalo 10. 10. 2019 v Bratislave. Jeho 

program obsahoval najmä prezentáciu a odsúhlasenie troch dôležitých dokumentov SZU – 

štatútu, organizačného poriadku a študijného poriadku SZU. Pani podpredsedníčka AS FZ SZU 



konštatovala, že členovia AS FZ SZU aktívne pripomienkovali spomenuté dokumenty, ale ich 

akceptácia bola problematická. PhDr. Jana Lauková, PhD. zdieľala podobné skúsenosti 

s činnosťou AS SZU pri pripomienkovom konaní a taktiež pripomienkovala, že by bolo 

vhodné, aby do príslušných dokumentov boli zapracované špecifiká jednotlivých fakúlt SZU, 

najmä vo vlastných fakultných dokumentoch. 

4. Prebehla voľba tajomníka AS FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici,  do ktorej bola zvolená 

PhDr. Jana Lauková, PhD. Hlasovanie – za bolo 9 členov, proti nebol žiadny člen a hlasovania 

sa zdržal jeden člen AS FZ SZU.  

5. V bodoch Rôzne a Diskusia študent Mgr. Juraj Dudáš pripomienkoval výšku sumy za 

prekročenie štandardnej dĺžky štúdia (600,- €), a taktiež navrhoval možnosti športového 

vyžitia študentov fakulty. Študent študijného programu fyzioterapia Timotej Attila Takáč 

upozornil na problematiku poriadku a upratovania v miestnosti vyhradenej pre študentský 

spolok FUGO a zviazal sa vypracovaní návrhu systému zodpovednosti prevádzkovania tejto 

miestnosti, ako aj celej činnosti spolku. Členovia AS FZ SZU sa zhodne vyjadrovali 

k nedostatočnej úrovni dodržiavania hygieny a spôsobu upratovania na fakulte. A na záver 

študentská časť AO AS FZ SZU informovala o prípravách spojených s organizáciou fakultných 

beánií.  

Bod 3  

Dňa 05. marca 2020  sa konalo riadne zasadnutie AS FZ SZU, na ktorom sa prejednávali body 

programu: 

1. Pani dekanka doc. PhDr. Bc. Beátu Frčovú, PhD., MPH, predniesla Výročnú správu o činnosti FZ 

a SZU so sídlom v Banskej Bystrici za rok 2019. Výročná správa pozostávala z týchto bodov: 

a) prehľad študijných odborov  v pregraduálnej  a postgraduálnej forme vzdelávania na FZ SZU 

za rok 2019., 

b) zhodnotenie špecializačných študijných odborov na FZ- počet prihlásených 40 študentov na 

AR 2020/2021., 

c) zhodnotenie novo-akreditovaného špecializačného odboru Ošetrovateľská starostlivosť 

o dospelých v AR 2020/2021 prihlásených doposiaľ 96 študentov.,  

d) zhodnotenie študijných akreditovaných a reakreditovaných odborov na ďalšie obdobie bez 

časového obmedzenia., 

e) prehľad o počtoch písomne (399) a elektronicky (433) prihlásených študentov na AR 

2020/2021.,  

f) správa o počtoch prihlásených študentov na jednotlivé študijné odbory na AR 2020/2021., 

UZS a Fyzioterapia:  záujem o štúdium (91 UZS a 127 Fyz.) prevyšuje limitované počty (30) na 

AR 2020/2021., ošetrovateľstvo DF - prihlásených 73 limit 60., ošetrovateľstvo EF 

prihlásených 97., LVMZ počet prihlásených 14. 



g) personálne zabezpečenie v súvislosti s novým zákonom o vysokých školách., a akreditačných 

štandardov na obsadzovanie funkčných miest docent a profesor a kvalifikačných   miest 

s habilitačnými a inauguračnými hodnotami docent a profesor., 

h) správa o počtoch absolventov za AR 2018/2019  (420) pregraduálneho vzdelávania a ich 

uplatnenia v praxi  - činnosť hodnotiacej agentúry., 

i) publikačná aktivita za AR 2019/2020 bola vyššia oproti AR 2018/2019 z počtu 60 na 97., 

j) aktivity katedier za AR 201/2020 boli pozitívne zhodnotené ako veľmi prínosné pre FZ SZU. 

AS FZ SZU Výročnú správu o činnosti FZ a SZU so sídlom v Banskej Bystrici za rok 2019, schvaľuje. 

2. Ďalej pani dekanka doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH predstavila - Návrh na zloženie 

skúšobných komisií štátnych záverečných skúšok pre AR 2019/2020, ako aj otvorenú spoluprácu 

s Fakultou zdravotníckych odborov v Prešove, v rámci obojstranných hospitácii pedagógov ako aj 

participácii v odborných projektoch.  

3. Pani dekanka FZ SZU ďalej informovala o materiálno-technickom a priestorovom zabezpečení FZ 

SZU a ďalšom rozvoji - rozprava bola prijatá pozitívne, projekt predkladaný na Ministerstvo financií SR 

bol v  štádiu riešenia. 

Návrh na zloženie komisií štátnych záverečných skúšok pre AR 2019/2020 bol prijatý. 

4. V ďalšom bode programu pani dekanka FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici predložila návrh  

nového člena do VR FZ SZU - doc. PhDr.  Štefánia Andraščíková, PhD., MPH, mim. prof., dekanka 

Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove.  AS FZ SZU schválil  kandidátku do 

VR FZ SZU - doc. PhDr.  Štefániu Andraščíkovú, PhD., MPH, mim. prof., dekanku Fakulty 

zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove. 

5. Správa zo zasadnutia AS SZU v Bratislave dňa 13.2.2020 predložila PhDr. Mgr. Šárka Tomková, 

PhD., predsedníčka AS FZ . Do rozpravy sa zapojila aj členka AS SZU PhDr. Jana Lauková, PhD., 

ohľadom finačnej situácii na SZU (správa kvestora SZU).  Člen AS SZU za študentskú časť Mgr. Juraj 

Dudáš  diskutoval o hodnotiacej správe za FZ SZU prednesenú dekankou FZ SZU na pôde AS SZU, 

zhodnotil ju ako najproduktívnejšiu. 

6. Rozprava v diskusii sa viedla ohľadom organizačnej formy výučby na FZ SZU. Členovia AS FZ sa 

zhodli na  potrebe produktívnej zmeny v prospech organizácii výučby tak v teoretickej, ako aj 

praktickej stránke výučby. Organizácia výučby v reálnej praxi ukazuje rezervy, ktoré je potrebné 

aplikovať v prospech kvality výučby už v najbližšom období nového akademického roka. Široká 

rozprava sa viedla aj ohľadom dotazníkov hodnotiacich pedagogický proces. Katedry majú mať k 

dispozícii výsledky hodnotiacich dotazníkov, aby mohlo dôjsť ku konštruktívnym zmenám. 

 

 



Bod 4 

Dňa 12.06.2020 sa konalo hlasovanie per rollam, predmetom hlasovania bolo: Úprava 

podmienok a termínov realizácie súvislej odbornej praxe a prázdninovej prax v akademickom 

roku 2019/2020. Dokument bol AS FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici schválený. 

 

 

 

 

 

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 10. 10.  2020 

 


