
Hodnotiaca výročná správa o činnosti Akademického senátu Fakulty zdravotníctva SZU 

v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici 

za AR: 2020/2021 

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: 2020/2021 sa stretol AS FZ Banskej Bystrici – 3-krát a v období zhoršenej 

epidemiologickej situácie prebiehalo odsúhlasovanie potrebných dokumentov per rollam 

ako aj zasadnutia AS FZ v Banskej Bystrici prebiehalo online prostredníctvom systému Teams. 

V období AR 2020/2021 sa konali  doplňujúce voľby za zamestnaneckú časť a študentskú časť 

AO FZ SZU, voľby na funkciu dekana FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici a doplňujúce voľby za 

zamestnaneckú a študentskú časť AO FZ SZU do AS SZU v Bratislave. 

Bod 1 

Dňa 05. novembra 2020 prebiehalo hlasovanie per rollam, kde predmetom hlasovania bola: 

Úprava harmonogramu štúdia na FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici pre AR 2020/2021. 

Dokument bol  AS FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici schválený. 

Bod 2 

Dňa 18. septembra 2020 prebiehalo hlasovanie per rollam, kde predmetom hlasovania boli 

dva body: 1. Informácie o štúdiu FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici pre AR 2021/2022 a 2. 

Informácie o zmenách v bodovom hodnotení skúšok telesnej zdatnosti v študijných 

programoch Fyzioterapia a Urgentná zdravotná starostlivosť. Dokumenty boli AS FZ SZU so 

sídlom v Banskej Bystrici schválené. 

Bod 3 

Dňa 07. decembra 2020 sa konali doplňujúce voľby za študentskú časť AO SZ SZU so sídlom 

v Banskej Bystrici. Novozvolenou členkou sa stala Kristína Kuricová, ktorá sa stala novou 

členmi AS FZ na funkčné obdobie 08.10. 2019 – 12.10.2021. 

 

Bod 4  



Dňa 24. februára 2021 prebiehalo hlasovanie per rollam, kde predmetom hlasovania bola 

Výročná správa FZ SZU 2020. Dokument bol AS FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici schválený. 

Bod 5  

Dňa 13. apríla 2021 sa konalo online riadne zasadnutie AS FZ, prostredníctvom systému 

Teams s uvedeným programom: 

1. Predsedníčka AS FZ otvorila online zasadnutie a skontrolovala uznášania schopnosť tohto 

zasadnutia (počet online prihlásených členov AS FZ bolo 9 členov a  dvaja boli neprihlásení).  

2. Odsúhlasenie programu zasadania AS FZ SZU (podľa pozvánky na zasadnutie AS FZ). 

3. Príprava volieb dekana FZ SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici – koordinovala 

PhDr. Mgr. Šárka Tomková, PhD., predsedníčka AS FZ V Banskej Bystrici. 

4. Diskusia k programu zasadnutia AS FZ. Hlavným bodom programu zasadnutia AS FZ v 

Banskej Bystrici – bola príprava volieb dekana FZ SZU v Banskej Bystrici na funkčné obdobie 

2021-2025. Hlavné body organizácie voľby dekana boli: 

- Voľbu kandidátov na funkciu dekana Fakulty zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom v 

Banskej Bystrici (ďalej len ,,FZ SZU“ alebo ,,fakulta“) na funkčné obdobie od 1. 10. 2021 – do 

30.10. 2025, podľa §27 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“) a čl. 11 

Štatútu FZ SZU vyhlásil Akademický senát (ďalej len ,,AS alebo ,,senát“) Fakulty zdravotníctva 

SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici na svojom zasadnutí dňa 13. apríla 2021. 

- V prípade, že interné predpisy fakulty vysokej školy (,,Zásady voľby kandidáta na funkciu 

dekana“ - Akademický senát - Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici) 

odporujú niektorej časti aktuálne platného znenia zákona postupuje sa podľa platných a 

účinných zákonných ustanovení. 

- Vyhlásenie volieb dekana FZ SZU v Banskej Bystrici na funkčné obdobie 2021-2025  bude 

zverejnené na výveske AS FZ, intranete FZ v BB a webovej stránky FZ  SZU v Banskej Bystrici. 

- Do 28. 4. 2021 do 12:00 hod., sa podávajú návrhy akademickou obcou  (ďalej len,, AO“) FZ  

SZU na kandidátov na funkciu dekana na funkčné obdobie 2021-2025. 

- Návrhy AO FZ sa podávajú cez podateľňu FZ SZU v Banskej Bystrici, v obálke označenej 

,,voľby dekana – neotvárať“. 

- Voľba dekana FZ SZU v Banskej Bystrici, na funkčné obdobie 2021- 2025 sa uskutoční dňa 

12. 05. 2021 v aule budovy E FZ SZU v Banskej Bystrici so začiatkom o 10:00 hodine. 



Hlasovanie k uvedeným bodom bolo nasledovné: všetkých 9 prítomných členov AS FZ bolo 

za, proti nebol žiaden člen a taktiež žiadny člen sa hlasovania nezdržal. 

5. Voľba volebnej komisie pre voľby dekana FZ SZU na funkčné obdobie 2021-2025. AS FZ si 

zvolil volebnú komisiu (ďalej  len ,,VK“) pre voľbu kandidáta na funkciu dekana na funkčné 

obdobie 2021 - 2025, ktorej členmi sa stali: 

a) za pedagogickú časť AO FZ – Mgr. Soňa Feiková, PhD., PhDr. Elena Janiczeková, PhD. 

b) za študentskú časť AO FZ – Mgr. Juraj Dudáš. 

Hlasovanie voľby členov volebnej komisie bolo nasledovné: 9 členov AS FZ bolo za, žiadny 

člen nebol proti a nezdržal sa hlasovania. 

Členovia volebnej komisie si z pomedzi seba zvolili predsedu VK pre voľbu kandidáta na 

funkciu dekana FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici, ktorým sa stala  Mgr. Soňa Feiková,  PhD. 

(2 členovia hlasovali za a 1 člen bol proti). 

Bod 6 

Dňa 07. mája 2021 sa konalo mimoriadne zasadnutie AS FZ, ktorého sa zúčastnilo 7 členov 

prezenčne, 3 členovia prostredníctvom online pripojenia a 1 člen sa nezúčastnil bez udania 

dôvodu. Mimoriadne zasadnutie AS FZ sa zaoberalo nasledujúcimi bodmi programu: 

1. Operatívne zhodnotenie príprav voľby kandidáta na funkciu dekana FZ dňa 12. 05. 2021. 

Predsedníčka AS SZ oznámila členov so súhlasným stanovisko RÚVZ v BB, k počtu členov AS 

FZ (11), počtu kandidátov na voľbu dekana FZ (2), IT pracovníkov (2), ktorí budú prezenčne 

prítomní v aule FZ (budova E) v čase konania volieb kandidáta na funkciu dekana FZ na 

funkčné obdobie 2021-2025 dňa 12.05.2021 v čas od 9:00 hod. (v súlade s vyhláškou 

hlavného hygienika SR - počet osôb na m2) aula E =228 m2  t. j. 16,3 m2  na jednu osobu v 

čase konania volieb. Verejnosť bude mať sprístupnený prenos z volieb kandidáta na funkciu 

dekana prostredníctvom systému Teams online (zabezpečujú IT pracovníci FZ) a z voľby 

kandidáta na funkciu dekana FZ bude urobený záznam obrazový ako aj zvukový (zabezpečujú 

IT pracovníci FZ). Otázky AO FZ na kandidátov na funkciu dekana, môže AO FZ predkladať 

prostredníctvom svojich zástupcov v AS FZ písomne a to tak, že člen AS FZ svojím podpisom 

potvrdí prevzatie otázky, dotazu člena AO FZ (pedagogickí, nepedagogickí zamestnanci FZ, 

študenti FZ) najneskôr do dňa konania volieb alebo prostredníctvom systému Teams. 

Hlasovanie – za bolo 10 členov, proti nebol žiadny člen AS FZ SZU. 



2. Stanovisko AS FZ k otvorenému listu dekanky FZ SZU zo dňa 06.05.2021. AS FZ vydalo 

stanovisko k otvorenému listu dekanky FZ zo dňa 06.05.2021, ktoré je súčasťou zápisnice 

z tohto mimoriadneho zasadnutia. Súhlasné stanovisko k otvorenému listu zaujalo všetkých 

10 prítomných členov AS FZ. 

3. Rôzne. V bode Rôzne si  AS FZ stanovil, že do konca volebného obdobia (september 2021) 

upraví Zásady na voľbu dekana FZ schválené AS FZ zo dňa 31. januára 2017 s aktuálnym 

znením zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa čl. 11Štatútu FZSZU v časti  v bode 2 

Funkčné obdobie dekana je štvorročné, ak sa mandát neskončí skôr z dôvodov uvedených v 

§28 ods. 2 a 3 zákona s vypustením vety: Tá istá osoba môže vykonávať funkciu dekana 

najviac dve funkčné obdobia po sebe. A taktiež, že do konca volebného obdobia (september 

2021) upraví Zásady na voľbu dekana FZ schválené AS FZ zo dňa 31. januára 2017 s 

aktuálnym znením zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa čl. 11Štatútu 

FZSZU v časti v bode 17 Člen AS volí kandidáta tak, že zaškrtne políčko metódou súhlasím pri 

poradovom čísle kandidáta, ktorému odovzdáva svoj hlas. Člen AS má právo zaškrtnúť 

najviac jedného kandidáta. Inak upravený hlasovací lístok je neplatný s úpravou znenia: Člen 

AS volí kandidáta tak, že zakrúžkuje poradové číslo kandidáta, ktorému odovzdáva svoj hlas. 

Člen AS má právo zaškrtnúť najviac jedného kandidáta. Inak upravený hlasovací lístok je 

neplatný. Hlasovanie k tomuto bodu programu bolo nasledovné: 10 členov AS FZ bolo za, 

proti nebol žiadny člen a taktiež žiadny člen AS FZ sa nezdržal hlasovania. 

Bod 7 

Dňa 12. mája 2021 sa konalo mimoriadne zasadnutie AS FZ s hlavným bodom programu 

„VOĽBA DEKANA“ FZ SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici. 

Predsedníčka AS FZ privítala prítomných, skontrolovala uznášania schopnosť AS a všetci 

členovia odsúhlasili program zasadnutia AS FZ.  

Predsedníčka VK Mgr. Soňa Feiková, PhD. oboznámila prítomných členov s priebehom volieb 

dekana FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici a s ich aktualizáciou: 

AS FZ sa uzniesol, že: v súčinnosti  s VYHLÁŠKOU 203 Úradu verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k 

obmedzeniam hromadných podujatí “) podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č.355/2007 Z. z. o 



ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 

vydáva podľa § 59b zákona túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. d), e), r), 

w), y) a z) zákona tieto opatrenia pri ohrození verejného zdravia  a § 4 Opatrenia pre výkon 

zasadnutí alebo schôdzí orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov, iných podujatí, 

ktoré sa uskutočňujú na základe zákona a volieb sa umožňuje členom AO FZ účasť na voľbe 

kandidáta na funkciu dekana FZ na funkčné obdobie 2021-2025 dňa 12.05. 2021 v aule E FZ v 

čase od 10:00 hod., (v časti verejná obhajoba kandidáta na funkciu dekana) v súlade s 

ustanoveniami vyhlášky 203 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa 

nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí “) 

podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa týchto 

bodov takto: 

Podľa § 48 ods. 4 písm. d), r) a w) zákona sa pre výkon hromadných podujatí podľa § 1ods. 2 

písm. c), d) a e) ustanovujú nasledovné opatrenia: 

a) vstup a pobyt vmieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými 

dýchacími cestami, 

b) zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v 

prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia je osoba povinná zostať v domácej izolácii, 

c) zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú 

dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk, 

d) hygienické zariadenia priestorov hromadného podujatia musia byť vybavené tekutým 

mydlom a papierovými utierkami, 

e) zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami: 

1. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky 

kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko, 

2. pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do 

jednorazových papierových obrúskov, 

3. zákaz podávania rúk, 

f) zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov hromadného podujatia, 

g) zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových 

plôch a všetkých kontaktných predmetov dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom 



(celé znenie vyhlášky v prílohe uvedenej zápisnice). Za uvedené uznesenie hlasovalo 11 

prítomných členov AS FZ, proti a nezdržal sa hlasovania žiadny člen AS FZ. 

Ďalším bodom programu bola Voľba dekana FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici, ktorú 

otvorila predsedníčka AS FZ, privítala prítomných a odovzdala slovo pani kandidátke na 

funkciu dekan FZ SZU doc. PhDr. Bc. Beáte Frčovej, PhD., MPH., mim. profesorke, ktorá 

odprezentovala svoju koncepciu rozvoja fakulty na nasledujúce funkčné obdobie 

a odpovedala na otázky členov AS FZ. Následne prebehla samotná voľba dekana s týmto 

výsledkom: šesť členov AS FZ vyjadrilo kandidátke svoj súhlas, dva členovia vyjadrili svoj 

nesúhlas a traja členovia sa zdržali hlasovania. Na základe výsledkov hlasovania bola 

kandidátka AS FZ zvolaná do funkcie dekana na funkčné obdobie 2021 – 2025.  

Po voľbe dekana  sa uskutočnila krátka diskusia členov AS FZ k priebehu a výsledku volieb na 

funkciu dekana, ako aj k celkovej činnosti AS FZ vo funkčnom období 2017 – 2021. 

Predsedníčka AS FZ sa poďakovala prítomným za transparentný priebeh volieb dekana FZ 

SZU so sídlom v Banskej Bystrici a za ich prácu v AS FZ, 

Dňa 13. mája 2021 predsedníčka AS FZ oznámila listom výsledky volieb na funkciu dekana FZ 

SZU so sídlom v Banskej Bystrici rektorovi SZU v Bratislave. 

Bod 8 

Predsedníčka AS FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici vyhlásila termín konania riadnych volieb 

do AS FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici a doplňujúcich volieb do AS SZU v Bratislave – dňa 

30. septembra 2021 v čase od 08.00 hod. do 14.00 hod. 

V termíne 16. – 20. septembra 2021 prebiehali voľby členov do volebných komisií pre riadne 

voľby do AS FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici a pre doplňujúce voľby do AS SZU v Bratislave 

pre zamestnaneckú a študentskú časť AO FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici. Členmi 

volebnej komisie za zamestnaneckú časť AO FZ SZU boli zvolené: PhDr. Eva Balogová, PhD., 

MPH., PhDr. Jana Lauková, PhD. a PhDr. Mgr. Šárka Tomková, PhD., z ktorých bola za 

predsedu zvolená PhDr. Eva Balogová, PhD., MPH. a za študentskú časť AO FZ SZU sa 

členkami volebnej komisie stali: Bc. Viktória Cérovská, Tereza Pilková a Anna Šparcová, 

z ktorých bola za predsedu VK zvolená Bc. Viktória Cérovská.  

Dňa 30. septembra 2021 sa konali riadne voľby do AS FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici pre 

zamestnaneckú a študentskú časť AO FZ SZU. Počet kandidátov za zamestnaneckú časť AO FZ 

SZU so sídlom v Banskej Bystrici bol osem kandidátov (PhDr. Mgr. Jarmila Bramušková, PhD., 



MPH., Mgr. Zuzana Frčová, Ph.D., Ing. Bc. František Glončák, PhD., Mgr. Martin Hrubala, 

PhDr. Denisa Ivaničová, PhDr. Elena Janiczeková, PhD., PhDr. Júlia Jankovičová a Ing. Katarína 

Michalcová, PhD.), z ktorých bolo zvolených sedem členov AS FZ: PhDr. Mgr. Jarmila 

Bramušková, PhD., MPH., Mgr. Zuzana Frčová, Ph.D., PhD., Mgr. Martin Hrubala, PhDr. 

Denisa Ivaničová, PhDr. Elena Janiczeková, PhD., PhDr. Júlia Jankovičová a Ing. Katarína 

Michalcová, PhD. Počet kandidátov za študentskú časť AO FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici 

bol päť kandidátov (Zuzana Albertiová, Radovan Čertík, Simona Hrušková, Simona Jančová 

a Tatiana Tapajčíková), z ktorých boli štyria zvolení za členov AS FZ: Radovan Čertík, Simona 

Hrušková, Simona Jančová a Tatiana Tapajčíková. 

Dňa 30. septembra 2021 sa konali taktiež doplňujúce  voľby do AS SZU v Bratislave za 

zamestnaneckú a študentskú časť AO FZ SZU. Počet kandidátov za zamestnaneckú časť AO FZ 

SZU so sídlom v Banskej Bystrici boli dvaja kandidáti (Ing. Bc. František Glončák, PhD., PhDr. 

Júlia Jankovičová), z ktorých bol zvolený za člena AS SZU v Bratislave Ing. Bc. František 

Glončák, PhD. Počet kandidátov za študentskú časť AO FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici 

boli dvaja kandidáti (Simona Hrušková a Tatiana Tapajčíková), z ktorých bola zvolená za 

členku AS SZU v Bratislave Tatiana Tapajčíková. 

 

 

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 15. 10.  2021 

 


