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Ú V O D  

 

 

Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej 

Bystrici (ďalej FZ SZU) bola zriadená v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov a na základe 

schválenia Akademickým senátom Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave  

a rozhodnutím rektora  SZU, prof. MUDr. Jána Štencla, CSc. dňa 1. júla 2005.  

FZ SZU je štvrtou, najmladšou, fakultou Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 

a ako jediná je alokovaná mimo sídlo univerzity. 

 

FZ SZU sa, ako súčasť štátnej vysokej školy, zameriava výlučne na pregraduálne 

a postgraduálne vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. Sídlom fakulty je mesto Banská 

Bystrica, ktoré je umiestnené v strede Slovenskej republiky a fakulta sa tak stala súčasťou 

vysokoškolského vzdelávania v meste Banská Bystrica popri Univerzite Mateja Bela 

a Akadémií umení. Svojim postavením je v tomto systéme jedinečná  a v poslaní SZU  napĺňa 

ideu celoslovenského rozmeru pôsobenia aj mimo Bratislavu. 

 

Cieľom fakulty je poskytovať vysoko kvalitné vzdelávanie v ošetrovateľstve 

a v zdravotníckych vedách na základe najnovších poznatkov v medicíne, aplikovaných 

odboroch, či humanitných vedách. Absolventi získavajú komplexný – holistický pohľad na 

človeka a po ukončení štúdia sú teoreticky i prakticky pripravení poskytovať zdravotnú 

starostlivosť. 
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1 Východiská pre tvorbu dlhodobého zámeru FZ SZU so sídlom v Banskej 

Bystrici 

 

Dlhodobý zámer FZ SZU vychádza z dokumentu, ktorý bol schválený Akademickým 

senátom FZ SZU  na obdobie rokov 2017 – 2022., ako aj z Dlhodobého  zámeru  Slovenskej 

zdravotníckej univerzity  z roku 2015, ktoré reflektujú na špecifické a výnimočné postavenie 

Slovenskej zdravotníckej univerzity. 

Tento základný koncepčný materiál a jeho tvorba je v súlade s § 20 odst. 1, písm. d) zákona č. 

134/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a v zmysle Smernice MŠ VV a Š č. 45/2012, ktorou sa určuje forma 

a termín predkladania, zverejnenia a prerokovania dlhodobého zámeru vysokej školy. 

K východiskovým dokumentom patria aj Výročné správy o činnosti Slovenskej zdravotníckej 

univerzity, Výročné správy o činnosti FZ SZU v Banskej Bystrici a  dokumenty súvisiace 

s vnútorným systémom kvality vysokoškolského vzdelávania. 

 

2 Hlavné poslanie SZU v Bratislave 

 

Slovenská zdravotnícka univerzita vznikla zákonom  č. 401/2002 o zriadení Slovenskej 

zdravotníckej univerzity ako štátna vysoká škola, ktorá je pokračovateľom Slovenskej 

postgraduálnej akadémie medicíny.  Zriaďovateľom univerzity je Ministerstvo zdravotníctva 

Slovenskej republiky. 

Svojím zameraním je Slovenská zdravotnícka univerzita (ďalej SZU) jedinečná medzi 

poskytovateľmi vysokoškolského vzdelania v Slovenskej republike. Poskytuje výlučne 

pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie v oblasti všeobecnej medicíny, stomatológie,  

verejného zdravotníctva, ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie  a zdravotníckych vied. Je tak 

nepostradateľnou vzdelávacou inštitúciou, ktorá udáva tón v profesijne i akademicky  

orientovaných študijných odboroch a programoch vo všetkých stupňoch a formách 

vysokoškolského vzdelávania 

 

SZU v Bratislave , ako jediná, poskytuje postgraduálne vzdelávanie lekárov a ostatných 

zdravotníckych pracovníkov v najväčšom rozsahu špecializačného štúdia, certifikovanej 

pracovnej činnosti i sústavného vzdelávania a napĺňa tak potreby rezortu. 

Univerzita pre svoju činnosť využíva špecializované výučbové zariadenia, univerzitné 

kliniky, univerzitné lekárne, účelové zariadenia, školiace pracoviská a ďalšie univerzitou 

akreditované zariadenia ambulantnej, ústavnej, lekárenskej zdravotnej starostlivosti a úrady 

verejného zdravotníctva, ktoré slúžia ako vedeckovýskumné a vzdelávacie zariadenia na 

naplnenie poslania univerzity. 

O kvalite vzdelávania svedčí aj fakt o tom, že absolventi Slovenskej zdravotníckej univerzity 

sú žiadaní na trhu práce nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. 
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3 Hlavné poslanie FZ SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici 

FZ SZU  v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici vychádza z poslania a cieľov Slovenskej 

zdravotníckej univerzity v Bratislave. Vďaka jej jedinečnému zameraniu sa stala pevnou 

súčasťou vysokoškolského prostredia v meste Banská Bystrica.  

Fakulta realizuje pregraduálne vzdelávanie v dennej i v externej forme v štyroch 

akreditovaných študijných  programoch: ošetrovateľstvo, fyzioterapia, urgentná zdravotná 

starostlivosť a laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve. Absolventi získavajú 

bakalársky stupeň vysokoškolského vzdelania a v študijnom programe  fyzioterapia aj 

magisterský stupeň v dennej a externej forme štúdia. V dlhodobom zámere rozvoja fakulty je 

prioritou reagovať na potreby zdravotníckej praxe a pripravovať tak odborne spôsobilých 

zdravotníckych pracovníkov, ktorí budú mať uplatnenie v zdravotníckych zariadeniach. 

Poslaním fakulty je: 

1. príprava odborníkov s požadovaným odborným zdravotníckym vzdelaním, ktorí budú 

nielen teoreticky a prakticky odborne erudovaní, ale budú aj reprezentantmi mravných a 

etických hodnôt súvisiacich s občianskou zodpovednosťou, demokraciou, humanizmom a 

toleranciou, 

2. rozvoj vedeckého poznania v oblastiach, ktoré sú predmetom štúdia predovšetkým v 

ošetrovateľstve, fyzioterapii, urgentnej zdravotnej starostlivosti a v laboratórnych 

vyšetrovacích metódach v zdravotníctve, 

3. príprava absolventov na ich aktívny a profesionálne adekvátny podiel na zdravotnej 

starostlivosti vo všetkých jej zložkách a absolventov, ktorí sa budú podieľať na ochrane a 

podpore zdravia občanov so zameraním na regióny a komunity, 

4. rozvoj ďalšieho a sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov podľa aktuálnych 

potrieb zdravotníckej praxe, predovšetkým však v akreditovaných špecializačných 

odboroch: 

ošetrovateľská starostlivosť o dospelých 

ošetrovateľská starostlivosť v pediatrií 

ošetrovateľská starostlivosť v komunite 

anestéziológia a intenzívna starostlivosť 

inštrumentovanie v operačnej sále 

fyzioterapia v športe a telovýchove 
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V odboroch sústavného vzdelávania: 

Urgentná zdravotná starostlivosť v taktických podmienkach 

Organizácia a riadenie zásahu pri udalostiach s hromadným postihnutím osôb, 

5. rozvíjať medzinárodnú bilaterálnu spoluprácu s vysokoškolskými i nevysokoškolskými 

inštitúciami rovnakého, či podobného zamerania, 

6. podporovať a rozvíjať aktivity, ktoré sú nasmerované do oblasti rozvoja mesta Banská 

Bystrica a jej občanov, 

7. upevňovať spoluprácu v rámci vysokoškolského prostredia mesta Banská Bystrica. 

Fakulta rešpektuje v procese získavania odbornej spôsobilosti v bakalárskom štúdiu smernice 

Európskej únie. Cieľom je, aby  vzdelanie bolo kompatibilné so vzdelávaním zdravotníckych 

pracovníkov v Európe a aby sa mohla uskutočňovať vzájomná výmena študentov.  

Na fakulte je zriadená Konfuciova učebňa tradičnej čínskej medicíny (ďalej TČM), ktorá je 

výsledkom spolupráce s Liaoningskou univerzitou TČM v Shenyangu v Čínskej ľudovej 

republike. Spolupráca sa  rozvíja v oblasti ošetrovateľstva a fyzioterapie a to predovšetkým 

v oblasti výmeny učiteľov a študentov v rámci krátkodobých, ale aj dlhodobých výmenných  

Jedinečné postavenie fakulty je umocnené existenciou vysokokvalitných zdravotníckych 

zariadení priamo,a ale i v okolí Banskej Bystrice. O kvalite prípravy budúcich zdravotníckych 

pracovníkov, ako i špecialistov, hovorí viac ako 90 % uplatniteľnosť na trhu práce 

a deklarovaná spokojnosť s úrovňou absolventov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. 

Fakulta úzko spolupracuje s mestom Banská Bystrica a vzdelávacími inštitúciami, ktoré 

v ňom pôsobia.  
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4 Súčasný stav – SWOT analýza  

 

1.1 SWOT analýza súčasného stavu 

Silné stránky: 

✓ dostatočné priestorové vybavenie fakulty slúžiace pre účely vzdelávacej 

činnosti, 

✓ dostatočné priestory vybavenie a predpoklady  pre rozvoj vedecko-výskumnej 

činnosti, 

✓ potenciál pre ďalší rozvoj areálu fakulty pre potreby vzdelávania, potreby 

mesta a jej obyvateľov, 

✓ rozvíjajúci sa potenciál  knižnice fakulty, 

✓ výborné materiálne vybavenie fakulty modernou didaktickou technikou 

a učebnými pomôckami, 

✓ výborné IKT zabezpečenie fakulty s možnosťou jej maximálneho využitia 

v rôznych oblastiach činnosti fakulty, 

✓ akreditované štyri študijné programy v dennej i v externej forme štúdia, 

akreditovaný študijný program v magisterskom stupni štúdia v dennej 

i v externej forme a štyri akreditované programy špecializačného štúdia, 

✓ akreditované odbory sústavného vzdelávania, 

✓ existencia Konfuciovej učebne TCM, 

✓ personálny potenciál interných a externých pedagogických a klinických 

pracovníkov, 

✓ existencia dvoch fakultných nemocníc a zdravotníckych zariadení v BB a v jej 

okolí, ktoré tvoria výbornú základňu pre praktickú prípravu študentov,  

✓ potenciál pre aktivovania štúdia zahraničných študentov, 

✓ rozvíjajúca sa zahraničná spolupráca, ERAZMUS, spolupráca s Liaoningskou 

univerzitou TCM v Shenyangu, Vysokou školu v Tubingene a pod. 

Slabé stránky:  

 

✓ znížená  efektivita vedecko – výskumnej činnosti v súčasnosti spôsobená dlhoročnou  

zlou finančnou situáciou SZU a neplnením pohľadávok voči štátu, 

✓ nemožnosť akreditovať magisterský stupeň vysokoškolského vzdelania v odbore 

ošetrovateľstvo z dôvodu chýbajúceho garanta – profesora ošetrovateľstva, 

✓ pomalý rozvoj postgraduálneho štúdia a iných vzdelávacích aktivít, 

Príležitosti:  

 
✓ výnimočná geografická poloha fakulty (BB stred) 

✓ kvalitné štátne a neštátne zdravotnícke zariadenia, vrátane dvoch fakultných 

nemocníc, kúpeľné zariadenia, špecializované rehabilitačné ústavy, špecializované 

výcvikové stredisko MO SR, 
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✓ jedinečné zameranie FZ vo vzťahu k iným vysokoškolským inštitúciám 

v Banskobystrickom kraji, 

✓ pozitívne sa rozvíjajúca spolupráca s kľúčovými inštitúciami( Mesto BB, BBSK, 

Inštitút rodovej rovnosti a pod.), 

✓ záujem o pregraduálne  a postgraduálne štúdium, 

✓ špecifické aktivity sústavného vzdelávania  v odbore urgentná zdravotná starostlivosť – 

jedinečné na celoštátnej i medzinárodnej úrovni, 

✓ organizácia a odborné garantovanie konferencií a seminárov v rámci BBSK 

a celého Slovenska, 

✓ existencia Polyfunkčného zariadenia SZU( ubytovanie študentov- aula). 

 

Hrozby: 

 

✓ nižšia efektivita komunikácie na jednotlivých článkoch riadenia medzi FZ 

v Banskej Bystrici a útvarmi SZU v Bratislave spôsobená externalitou fakulty, 

✓ finančné poddimenzovanie univerzity, čo sa premieta do života a chodu 

jednotlivých fakúlt 

✓ absencia zahraničných študentov. 
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5 Dlhodobý zámer v oblasti vzdelávania 

 

FZ SZU sa orientuje od svojho vzniku prioritne na vzdelávanie profesijne orientovaných 

študijných programov výlučne zdravotníckeho zamerania. Absolventi sú žiadaní na trhu 

práce z titulu nedostatku zdravotníckych pracovníkov. Pre plánovanie počtu študentov je 

nevyhnutné komunikovať na úrovni BBSK, Mesta Banská Bystrici a zdravotníckych 

zariadení v kraji a priamo v Banskej Bystrici. 

Pre zvýšenie záujmu o štúdium na fakulte je potrebné realizovať marketingovo zaujímavú 

kampaň, ktorá sa opiera nielen o atraktivitu samotného štúdia, ale aj následného 

uplatnenia absolventov. 

V súčasnosti FZ SZU disponuje 17 klinikami vo FNsP FDR a SUSCCH, a.s. v Banskej 

Bystrici, čo sú pedagogické útvary, ktoré zabezpečujú klinickú výučbu v jednotlivých 

študijných odboroch a programoch, v špecializačnom štúdiu a podmienky pre realizáciu 

klinických cvičení. 

 

5. 1 Strategické ciele v oblasti vzdelávania 

 

SC č. 1 – udržať existujúce akreditované študijné programy 

Nástroje na dosiahnutie cieľa: 

1. pripravovať ponuku študijných programov na základe potrieb praxe, ako aj na základe 

záujmu uchádzačov o štúdium z pohľadu atraktivity študijného programu 

2. zvyšovať kvalitu vzdelávacieho procesu v teoretickej i praktickej časti štúdia 

3. hodnotiť kvalitu vzdelávacieho procesu na základe procesov nastavených vo 

vnútornom systéme kvality fakulty 

4. komunikovať s predstaviteľmi zdravotníckych zariadení, stavovskými organizáciami 

a neustálom procese skvalitňovania praktickej výučby študentov, ako aj 

zatraktívňovania. 

Indikátory plnenia: 

✓ vytvárať atraktívnu ponuku štúdia pre absolventov stredných škôl, 

✓ zviditeľňovať vzdelávanie a aktivity jednotlivých katedier v laickej verejnosti, 

✓ participovať na aktivitách organizovaných Mestom Banská Bystrica i BBSK, 

✓ optimalizovať podmienky prijímacieho konania, 

✓ podieľať sa na komunikácií s vedúcimi pracovníkmi zdravotníckych zariadení 

v BBSK prostredníctvom účasti na poradách sestry samosprávneho kraja. 

SC č. 2 . - vytvárať podmienky pre akreditovanie nových študijných programov 

Nástroje na dosiahnutie cieľa: 

1. monitorovať potrebu terénu z hľadiska dlhodobého plánovania ľudských zdrojov 

v zdravotníckych zariadeniach 

2. realizovať pravidelné stretnutia vedúcimi predstaviteľmi zdravotníckych zariadení 

3. vytvárať podmienky pre úspešnú akreditáciu nových študijných programov. 
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Indikátory plnenia: 
✓ pripraviť ponuku nových študijných programov , 

✓ zabezpečiť  personálne a materiálno-technické zabezpečenie pre nové študijné programy, 

✓ realizovať nevyhnutné postupy vyplývajúce z vnútorného systému kvality fakulty. 

SC č. 3 – zabezpečiť trvalo udržateľnú kvalitu vzdelávacieho procesu 

Nástroje na dosiahnutie cieľa: 
1. monitorovať spokojnosť študentov  s úrovňou vzdelávania na fakulte v pravidelných 

intervaloch 

2. monitorovať názory interných a externých vysokoškolských učiteľov na zabezpečenie 

podmienok kvalitnej výučby a pracovných podmienok 

3. komunikovať s odberateľmi absolventov o ich úrovni a schopnosti začleniť sa do tímu ihneď 

po nástupe do praxe 

4. zabezpečiť kvalitné ľudské zdroje s perspektívou ďalšieho odborného a vedecko -

pedagogického rastu 

5. monitorovať názory absolventov na kvalitu prípravy na fakulte  rok po skončení štúdia 

6. realizovať stretnutia so stavovskými organizáciami 

7. zabezpečovať dostatok materiálno-technického zabezpečenia, priestory pre kvalitnú výučbu, 

dostatok didaktickej a IT techniky. 

Indikátory plnenia: 
✓ monitorovanie študijných výsledkov,  

✓ monitorovanie spokojnosti vysokoškolských učiteľov, 

✓ zabezpečiť dostatok kvalitných mentorov klinických cvičení a klinickej praxe, 

✓ vydávanie nových vysokoškolských učebníc a skrípt, 

✓ monitorovať názory a skúsenosti zamestnávateľov a predstaviteľov stavovských organizácií 

SC č. 4 – podporovať ďalšie aktivity študentov 

Nástroje na dosiahnutie cieľa: 

 
1. vytvárať kluby ako priestor pre tvorivú , kultúrnu a športovú činnosť študentov, 

2. podporovať zapojenie študentov do spolupráce na vnútorných grantoch a študentskej vedeckej 

činnosti 

3. realizovať pravidelné stretnutia  so študentmi a viesť konštruktívny dialóg 

4. zapájať študentov do činnosti orgánov fakulty 

5. formovať hrdosť na profesiu, viesť študentov k dodržiavaniu etického kódexu študenta 

6. viesť študent k voluntaristickým aktivitám prostredníctvom účasti na aktivitách mesta 

a inštitúcií v ňom 

Indikátory plnenia: 

 
✓ realizácia rôznych tvorivých aktivít, seminárov , konferencií, 

✓ účasť študentov na domácich a zahraničných súťažiach, 

✓ účasť študentov v študentskej vedeckej odbornej činnosti, 

✓ dobrovoľná účasť na aktivitách mesta a iných organizácií pôsobiacich v meste. 
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6 Dlhodobý zámer v oblasti vedy a výskumu 

 

Rozvoj vedecko-výskumnej činnosti predstavuje veľmi dôležitú oblasť tvorivých aktivít 

vysokoškolských a výskumných pracovníkov. Vzdelávanie budúcich zdravotníckych 

pracovníkov je postavené na najnovších vedeckých poznatkoch v oblasti medicíny 

a zdravotníctva. Tvorivá činnosť je dôležitá nielen v oblasti udržania kvality vzdelávacieho 

procesu, ale je nenahraditeľná v procese ďalšieho vedecko-výskumného rastu 

vysokoškolských učiteľov, konkrétne pre splnenie podmienok habilitačného a inauguračného 

konania. 

Projektová činnosť je ukazovateľom schopnosti tvorivých pracovníkov viesť a organizovať 

prácu výskumných tímov, ktoré sa dopracúvajú k novým výsledkom vedecko- výskumnej 

činnosti, ktoré sa premietajú do publikovania vedeckých monografií a odborných článkov, 

ktoré sú publikované v renomovaných časopisoch a vydavateľstvách. 

 

SC č. 1 – realizácia vedecko-výskumnej činnosti na medzinárodnej úrovni 

Nástroje na dosiahnutie cieľa: 

 

1. vytvárať spoločné medzinárodné vedecko-výskumné tímy 

2. zapájať sa do výziev na predkladanie grantov a projektových úloh 

3. vytvoriť vnútorný systém na hodnotenie vedecko-výskumnej činnosti  

4. organizovať workshopy a školenia na podporu projektovej činnosti a zručnosti 

výskumného pracovníka 

5. reagovať na dostupnú databázu aktuálnych výziev na národnej a medzinárodnej úrovni 

6. motivovať vysokoškolských učiteľov k záujmu o riešenie vedecko-výskumných 

projektov. 

Indikátory plnenia: 

 

✓ počet realizovaných projektov na jednotlivých katedrách raz ročne, 

✓ počet organizovaných odborných aktivít a workshopov 1x ročne, 

✓ vyplniť ročné hodnotenie tvorivej činnosti vysokoškolského učiteľa a výskumného 

pracovníka. 

SC č. 2 – hodnotenie publikačných výstupov, tvorby monografií a príspevkov 

v impaktovaných časopisoch 

 

Nástroje na dosiahnutie cieľa: 

 

1. prepojiť riešenie vedecko-výskumných projektov s publikačnou činnosťou 

2. skvalitňovať a zvyšovať edičnú činnosť fakulty 

3. pravidelne kontrolovať v spolupráci s UK kvalitu výstupov publikačnej činnosti 

4. využívať systém účinnej motivácie k publikačnej činnosti 
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Indikátory plnenia: 

 

✓ počet publikácií a ich kvalita za  rok hodnotená k 31. januáru príslušného 

kalendárneho roka, 

✓ počet medzinárodne obsadených autorských tímov, ktoré vydali spoločné publikácie, 

✓ počet odborných aktivít a vedeckých konferencií  s medzinárodnou účasťou, 

✓ realizácia brainstormingových stretnutí s cieľom identifikovať  vedecké problémy.  

 

SC č. 3  - podpora študentskej vedeckej odbornej činnosti 

Nástroje na dosiahnutie cieľa: 

 

1. realizovať zahraničné stáže študentov s cieľom vytvárať medzinárodné študentské 

tímy 

2. aktívne vyhľadávať študentov s predpokladmi pre realizáciu vedecko-výskumnej 

činnosti 

3. spolupracovať so zdravotníckymi zariadeniami a klinikami na spoločných 

výskumných projektoch so zapojením študentov 

4. podporovať výskumné aktivity pri riešení problémov v záverečných prácach študentov 

5. realizovať prehliadku študentskej vedeckej odbornej činnosti 

6. prijať študentov ako spoluautorov vedeckých publikácií 

Indikátory plnenia: 

 

✓ sledovať počet zahraničných stáží študentov aj s konkrétnymi výstupmi,  

✓ motivovať študentov k spolupráci na výskumnej činnosti na katedrách, 

✓ sledovať a vyhodnocovať účasť študentov na spoločných vedecko-výskumných 

projektoch kliník a zdravotníckych zariadení, 

✓ realizácia prehliadky študentskej vedeckej  odbornej činnosti 1x ročne, 

✓ sledovať výstupy publikačnej činnosti a účasť študentov v autorských kolektívoch. 
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7 Dlhodobý zámer v oblasti zahraničných vzťahov a medzinárodnej 

spolupráce 

 

Zahraničné vzťahy a medzinárodné spolupráca je jedným zo základných predpokladov 

rozvoja a atraktivity vzdelávacej inštitúcie. Znamená to, že fakulta je otvorená novým 

možnostiam, spolupráci, načerpávaniu nových skúsenosti, rozvoju medzinárodnej 

komunikácie, výmenných pobytov učiteľov a študentov, s cieľom neustáleho vytvárania 

nových zmlúv o zahraničnej spolupráci. 

Tieto aktivity majú priamy dopad na rozvoji ďalších tvorivých činností. K rozvoju tejto 

oblasti dlhodobo napomáha realizácia projektov ERAZMUS a ERAZMUS +. 

 

SC č. 1 – podporovať medzinárodnú mobilitu vysokoškolských učiteľov a študentov 

Nástroje na dosiahnutie cieľa: 

 

1. aktívne vyhľadávať nové možnosti realizácie zahraničných mobilít 

2. podporovať záujem študentov a vysokoškolských učiteľov 

3. analyzovať výsledky a dopady mobilít 

4. definovať silné a slabé stránky konkrétnych mobilitných projektov 

5. naďalej udržiavať kontakt s partnermi, aj po skončení mobility. 

Indikátory plnenia: 

 

✓ sledovať vývoj mobilít a fakulte, 

✓ komunikovať so študentmi a vyhľadávať  mobility šité na mieru jednotlivým 

študijným programom, 

✓ analyzovať podrobné správy a výstupy z mobilít, 

✓ počet organizovaných spoločných odborných i vedeckých aktivít. 

SC č. 2 – sledovať uzatváranie zmlúv o medzinárodnej spolupráci 

Nástroje na dosiahnutie cieľa: 

 

1. rozvíjať spoluprácu  so zahraničnými univerzitami 

2. vytvárať možnosti na uzatváranie obojstranných zmlúv 

3. sledovať aktivity vysokoškolských a tvorivých pracovníkov  na zahraničných 

univerzitách a medzinárodných organizáciách 

Indikátory plnenia: 

 

✓ realizovať ročný prehľad uzatvorených zmlúv so zahraničnými partnermi, 

✓ vykazovať aktivity pracovníkov fakulty v zahraničí a v medzinárodných štruktúrach. 
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8 Dlhodobý zámer v oblasti ľudských zdrojov  

 

Rozvoj ľudských zdrojov patrí k veľmi citlivým ukazovateľom úrovne vzdelávacej inštitúcie 

a dáva tušiť perspektívu rozvoja na ďalšie obdobie. Zároveň je to ukazovateľ udržiavania 

kvality vzdelávacieho procesu na fakulte, ako aj možností ďalšieho rozvoja tvorivých činností 

pracovníkov a tým aj napĺňanie vedecko-výskumného progresu, získavanie vedecko-

pedagogických hodností  a tým aj vytvorenie predpokladov pre akreditovanie vyšších stupňov 

vysokoškolského vzdelávania v jednotlivých študijných odboroch a programoch. 

Zabezpečiť dlhodobý rast kvality v oblasti ľudských zdrojov sa však javí ako jedna z 

najnáročnejších úloh, pretože veľmi úzko súvisí s atraktivitou práce vysokoškolského učiteľa 

a motiváciou pre túto činnosť u mladých ľudí.  

 

Súčasný stav na FZ SZU ja nasledovný: 

 

PEDAGOGICKÍ PRACOVNÍCI na 1,0 úväzku    

• 3 profesori 

• 7 docentov 

• 11 odborných asistentov (PhD.) 

• 3 asistenti 

S p o l u : 25 vysokoškolských pedagógov 

 

PEDAGOGICKÍ PRACOVNÍCI na 0,5 úväzku  

• 1 odborný asistent 

• 7 asistenti 

 
PEDAGOGICKÍ PRACOVNÍCI na 0,4 úväzku  

• 1 odborný asistent 

 

PEDAGOGICKÍ PRACOVNÍCI na 0,3 úväzku  

• 3 asistenti 

 

PEDAGOGICKÍ PRACOVNÍCI na 0,2 úväzku  

• 1 lektor 

• 14 asistentov 

• 1 profesor 

 

PEDAGOGICKÍ PRACOVNÍCI na 0,15 úväzku  

• 6 lektorov 

• 1 odborný asistent 

 

PEDAGOGICKÍ PRACOVNÍCI na 0,1 úväzku 

• 3 asistenti  

•  

PREDNOSTOVIA  KLINÍK na 0,2 úväzku 
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• 20 prednostov vo FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici a Srdcovo-cievneho ústavu 

chorôb v Banskej Bystrici  

                                                                                                                                                                                      

SC č. 1 - motivovať pedagogických a vedeckých pracovníkov k zvyšovaniu kvalifikácie 

(doktorandské štúdium, habilitácie a inaugurácie) v úzkej previazanosti na VVČ FZ BB  

s využívaním zavedeného ročného hodnotenia pedagogických a výskumných 

pracovníkov fakulty 

Nástroje na dosiahnutie cieľa: 

 

1. vytvárať predpoklady pre rozvoj tvorivých činností 

2. nastaviť pedagogickú vyťaženosť pracovníkov tak, aby mohli  realizovať aj tvorivú , 

vedecko-výskumnú a publikačnú činnosť 

3. podporovať mladých asistentov v ďalšom vedecko - pedagogickom raste 

4. umožniť pracovníkom realizovať aj iné tvorivé aktivity 

5. motivovať finančne pracovníkov k ďalšiemu rozvoju. 

Indikátory plnenia:   

 

✓ pravidelné hodnotenie personálneho obsadenia na jednotlivých katedrách, 

✓ sledovať aktivity ďalšieho vedecko-pedagogického rastu, 

✓ vytvárať priestor pre mladých pracovníkov na sebarealizáciu a tvorivú činnosť, 

✓ vytvárať zmiešané tímy s rôznou odbornosťou,  

✓ 2x ročne prehodnocovať možnosti finančnej motivácie aktívnych pracovníkov, 

✓ plánovať obnovu a doplnenie ľudských zdrojov z hľadiska strednodobého 

a dlhodobého plánovania. 

SC č. 2 -  podieľať sa na tvorbe, implementácii a prípadnom skvalitňovaní vnútorného 

systému kvality  v oblasti manažmentu ľudských zdrojov 

 

Nástroje na dosiahnutie cieľa: 

1. zefektívniť systém riadenia na FZ SZU s maximálnym  využitím  IKT techniky na 

fakulte zavádzaním nových informačných technológií, aplikácií, testovaním nových 

software a pod. 

2. vytvoriť vnútorná dokument kritérií na výberová konanie na obsadzovanie funkčných 

miest vysokoškolských učiteľov, 

3. skvalitňovať webové sídlo fakulty a zvýšiť atraktivitu štúdia pre verejnosť, 

sprehľadňovať aktivity a to riešiť v rámci vnútorných ľudských zdrojov 

4. aktívne vyhľadávať mladých perspektívnych pracovníkov, ktorí majú už aj dostatočné 

praktické skúsenosti z poskytovania zdravotnej starostlivosti v jednotlivých 

zdravotníckych povolaniach 

5. motivovať externým pracovníkov na bližšiu spoluprácu a pedagogickú aktivitu na 

fakulte 

6. Zviditeľňovať a propagovať činnosť vysokoškolského učitelia na webovom sídle 

fakulty s využitím marketingových aktivít 

7. zapájať externých i interných vysokoškolských pedagógov do pravidelného 

hodnotenia kvality vysokoškolského vzdelávania 
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Indikátory plnenia: 

 

✓ vlastný vytvorený dokument, ktorý sa zavedie do procesu realizácie vnútorného 

systému kvality v oblasti manažmentu ľudských zdrojov, 

✓ pravidelne komunikovať prostredníctvom workshopov a pracovných porád 

s perspektívnymi  pracovníkmi, 

✓ zapájať externých spolupracovníkov do vedecko-výskumných tímov a do 

pedagogickej činnosti v spolupráci s pracovníkmi na ustanovený pracovný čas na 

fakulte, 

✓ realizovať ročné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania na fakulte aj 

externými učiteľmi. 
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9 Materiálno – technické zabezpečenie fakulty a marketing 

 
Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity so sídlom v Banskej Bystrici má 

kvalitné materiálno-technické zabezpečenie pre štúdium v akreditovaných odboroch, ktoré 

zodpovedá štandardom vzdelávania. 

Fakulta používa viacero informačných systémov, v ktorých sú sústredené všetky potrebné 

informácie pre študentov potrebné pre štúdium. Využíva sa pri tom lokálna počítačová sieť 

LAN 100/1000 Mb/s, pripojenie na internet prostredníctvom optickej siete SANET II 

s rýchlosťou 1000 Mb/s. Väčšina učební, ako aj ubytovacia časť  je pokrytá signálom WIFI 

siete SZU FREEPOINT, ktorá je voľne dostupná všetkým študentom a vyučujúcim.  

Prevádzku informačných systémov SZU zabezpečuje niekoľko desiatok serverov. Ide najmä 

o systémy: 

MAIS – modulárny akademický informačný systém ktorého cieľom je poskytovať komplexné 

služby pre elektronickú podporu procesov prebiehajúcich na vysokej škole, ako aj evidenciu a 

spracovanie informácií súvisiacich s prípravou a realizáciou akademického roku na vysokej 

škole, evidenciou študijných predmetov, študijných programov, študijných plánov, rozvrhu, 

evidenciou študentov a ich štúdií. 

KNIŽNIČNÝ SYSTÉM – zabezpečuje činnosti univerzitnej knižnice a evidenciu 

publikačnej činnosti 

EMTEST - systém na evidenciu a spracovanie údajov pre karty študentov v dennej (ISIC 

karty) a externej (študentské karty SZU) forme štúdia. 

E-TEST – systém na elektronické testovanie študentov 

OFFICE365 – aplikácie Microsoft 

SC č. 1 – rozvíjať materiálno technické zabezpečenie 

Nástroje na plnenie cieľa: 

 

2. vybudovať vlastný športový areál v priestoroch Fakulty zdravotníctva SZU so 

zohľadnením fyzických potrieb študentov pre kondíciu a prípravu na povolanie 

(bežecká dráha, tenisový kurt a badmintonový kurt, vonkajšie fitness – street workout) 

3. zabezpečovať v rámci plánovania investícií modernizáciu priestorov fakulty v bloku 

A výmenu dverí (zastaralé s tepelnými stratami) a zádverie, ďalej výmena okien 

v bloku A a  oprava strechy nad dielňou a skladovými priestormi 

4. skladové priestory prebudovať na výdajňu jedla, jedáleň, bufet a priestor pre 

stretávanie sa študentov 

5. zabezpečovať v rámci plánovania investícií modernizáciu priestorov fakulty v bloku 

A výmenu dverí (zastaralé s tepelnými stratami) a zádverie, ďalej výmena okien 

v bloku A a oprava strechy nad dielňou a skladovými priestormi.  
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6. v areáli fakulty (v exteriéri) pokračovať v rozvoji parkovej úpravy, inštalácie lavičiek 

a iných komponentov pre využívanie študentom na relax, outdoorové športové 

a sociálne aktivity. 

 

Indikátor plnenia : 

✓ vytvorenie príťažlivej a povzbudzujúcej infraštruktúry fakulty, ktorá bude 

predstavovať kultúrne a motivujúce prostredie pre skvalitnenie vzdelávania na fakulte 

a pracovných podmienok pre zamestnancov fakulty 

 

 

Záver 

 
Cieľom vytvorenia dlhodobého zámeru rozvoja fakulty je vytvoriť dokument, ktorý vytvára 

jasný obraz perspektívy vzdelávacej inštitúcie na šesť rokov dopredu. Do splnenia 

jednotlivých strategických cieľov však vstupuje veľmi veľa faktorov, ktoré môžu proces 

realizácie urýchliť, ale aj výrazne spomaliť. 

Avšak z hľadiska dlhodobej vízie existencie fakulty je nevyhnutné mať jasný zámer a ten 

potom v  spoločne s celou univerzitou realizovať. 

 

 

Dlhodobý zámer Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici vypracovali: 

 

doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH, mim. prof. 

Ing. Mgr. Irena Galádová, MBA 

 

Posúdil: 

Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc. 
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Dokument Dlhodobý zámer rozvoja Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici 

na roky 2022-2028 bol prerokovaný a schválený vo Vedeckej rade FZ SZU dňa 9. februára 

2022  a schválený Akademickým senátom FZ SZU dňa 11. februára 2022. 

 

 

 

...........................................................    ............................................................................. 
PhDr. Mgr. Jarmila Bramušková, PhD.,MPH       doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH, mim. prof. 

predseda AS FZ SZU      dekanka FZ SZU so sídlom v BB 

       predseda VR FZ SZU so sídlom v BB 


