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Akademický senát Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (ďalej len „AS SZU“) v 

súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov predkladá Správu o činnosti AS SZU za akademický rok 2017/2018. 

 

AS SZU v priebehu akademického roka 2017/2018 pracoval v zložení 20 členov – 12 členov 

za zamestnaneckú časť akademickej obce SZU a 8 členov za študentskú časť akademickej 

obce SZU (za každú fakultu SZU 5 členov – 3 členovia za zamestnaneckú časť akademickej 

obce SZU a 2 členovia za študentskú časť akademickej obce SZU).   

 

Predsedníctvo: členovia AS SZU (zamestnanecká časť):  

prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.  (LF) – predseda AS SZU 

MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH (FVZ) – podpredseda AS SZU 

PhDr.  Bc. Šárka Tomková  (FZ) – podpredseda AS SZU 

doc. PhDr. Jarmila Kristová, PhD., MPH, mim. prof.  (FOaZOŠ) – tajomník AS SZU 

Predsedníctvo: člen AS SZU (študentská časť):  

Michal Skurák  (LF) – podpredseda AS SZU  

 

Členovia AS SZU (zamestnanecká časť):  

MUDr. Jozef Barinka (LF) 

PhDr. Jarmila Bramušková, PhD. (FZ) 

doc. MUDr. Katarína  Gazdíková, PhD., MBA, MPH, mim. prof. (FOaZOŠ) 

Mgr. Soňa Feiková (FZ) 

prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD., MPH (FVZ) 

doc. PhMr. Marta Hurbánková, CSc. (FVZ) 

PharmDr. Ľubica  Majtánová (LF)  

PhDr. Elena  Žiaková, PhD. (FOaZOŠ) 

 

Členovia AS SZU (študentská časť): 

Bc. Marcel Bím (FOaZOŠ), od 28. 10. 2017 

Ivana Halamová (FZ), od 13. 10. 2017 

Michaela Chalmovská (FZ), od 13. 10. 2017 
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Jakub Mikláš (FOaZOŠ)                  

Adam Novák (LF)        

Michaela Ticháková (FVZ), od 07. 11. 2017 

Mgr. Andrej Vyskoč (FVZ), od 07. 11. 2017 

 

AS SZU v priebehu akademického roka 2017/2018 zasadal 5 krát: 

• riadne zasadnutie AS SZU – 28. september  2017 

• riadne zasadnutie AS SZU – 30. november  2017 

• riadne zasadnutie AS SZU – 08. marec 2018 

• volebné zasadnutie AS SZU 

(voľba kandidáta  na  funkciu   

rektora SZU)    – 12. apríl 2018  

• riadne zasadnutie AS SZU – 24. máj 2018 

 

Chronologický prehľad hlavných bodov programov a uznesení z riadnych zasadnutí AS SZU 

a volebného zasadnutia AS SZU. 

 

RIADNE ZASADNUTIE AS SZU – 28. SEPTEMBER 2017 

Hlavné body a uznesenia z riadneho zasadnutia AS SZU: 

1. Predloženie Správy o činnosti AS SZU  za akademický rok 2017/2018. 

Správa o činnosti AS SZU  za akademický rok 2017/2018 bola zverejnená na verejne 

prístupnom mieste (úradnej výveske AS SZU)  a webovom sídle SZU v Bratislave dňa 

29. septembra 2017.  

 

2. Informácie o počtoch prihlásených študentov a študentov platiacich za štúdium do 

jednotlivých  študijných   programov  v akademickom roku 2017/2018 (doc. RNDr. 

Viktor Majtán, CSc. mim. prof., prorektor pre pregraduálne štúdium) – príloha 

k zápisnici č. 80 z riadneho zasadnutia AS SZU. 

 

3. Vyhlásenie doplňujúcich volieb členov do študentskej časti AS SZU. 
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RIADNE ZASADNUTIE AS SZU – 30. NOVEMBER 2017 

Hlavné body a uznesenia z riadneho zasadnutia AS SZU: 

1. Návrh a schválenie návrhu na vymenovanie člena VR SZU Ing. Juraja Kovácsa, MBA. 

AS SZU schválil návrh prof. MUDr. Petra Šimka, CSc., rektora SZU, na vymenovanie 

Ing. Juraja Kovácsa, MBA, za člena  VR SZU počtom 15 súhlasných platných hlasov 

prítomných členov AS SZU. 

 

2. Prerokovanie a schválenie interného dokumentu – Zásady voľby kandidáta na funkciu 

rektora  Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave  a odvolania rektora Slovenskej 

zdravotníckej univerzity v Bratislave.  

AS SZU  schválil interný dokument  Zásady voľby kandidáta na funkciu rektora  SZU 

v Bratislave  a odvolania rektora SZU v Bratislave počtom 13 súhlasných platných hlasov 

prítomných členov AS SZU. 

 

3. Návrh a schválenie termínu voľby rektora SZU v Bratislave – 12. apríl 2018.  

AS SZU schválil termín  (12. apríl 2018) voľby kandidáta na funkciu rektora SZU  

počtom 15 súhlasných platných hlasov prítomných členov AS SZU. 

 

4. Návrh a schválenie členov volebnej komisie (ďalej len „VK)  na voľbu kandidáta na 

funkciu rektora SZU. 

AS SZU schválil členov VK  na voľbu kandidáta na funkciu rektora SZU na funkčné 

obdobie 2018 – 2022 nadpolovičnou väčšinou prítomných členov AS SZU.  

 

RIADNE ZASADNUTIE AS SZU – 08. MAREC  2018 

Hlavné body a uznesenia z riadneho zasadnutia AS SZU: 

1. Návrh a schválenie Časového harmonogramu prípravy a realizácie  voľby kandidáta na 

funkciu rektora SZU na funkčné obdobie od 4. októbra 2018  do 3. októbra 2022.  

AS SZU  schválil Časový harmonogram prípravy a realizácie  voľby kandidáta na 

funkciu rektora SZU na funkčné obdobie od 4. októbra 2018  do 3. októbra 2022  počtom  
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17 súhlasných platných hlasov prítomných členov AS SZU. Materiál bol neodkladne 

zverejnený na web sídle SZU a na úradnej výveske AS SZU. 

 

2. Návrh a schválenie Harmonogramu prípravy a realizácie voľby kandidáta na funkciu 

rektora  SZU na funkčné obdobie od 4. októbra 2018  do 3. októbra 2022.  

AS SZU schválil Harmonogram prípravy a realizácie voľby kandidáta na funkciu rektora 

SZU na funkčné obdobie od 4. októbra 2018  do 3. októbra 2022 počtom 17 súhlasných 

platných hlasov prítomných členov AS SZU. 

 

3. Návrh a schválenie zmeny termínu podávania návrhov kandidáta/ov na funkciu rektora 

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie od 04. októbra 2018 

do 03. októbra 2022.  

AS SZU  schválil zmenu termínu podávania návrhov kandidáta/ov na funkciu rektora 

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie od 04. októbra 2018 

do 03. októbra 2022 počtom 17 súhlasných platných hlasov prítomných členov AS SZU. 

 

4. Návrh a schválenie dodatku č. 1 k Štatútu Slovenskej zdravotníckej univerzity.   

AS SZU  schválil Dodatok č. 1 k Štatútu Slovenskej zdravotníckej univerzity počtom 17 

súhlasných platných hlasov prítomných členov AS SZU.  Dodatok č. 1 k Štatútu 

Slovenskej zdravotníckej univerzity MZ SR zaregistrovalo dňa 15. 05. 2018. 

 

 VOLEBNÉ ZASADNUTIE AS SZU – 12.  APRÍL 2018 

Dňa 12. apríla 2018 sa uskutočnilo volebné zasadnutie AS SZU, ktorého sa zúčastnili všetci 

členovia AS SZU.  Celkovo bolo podaných  15 návrhov kandidátov na funkciu rektora SZU. 

Všetci navrhovatelia navrhli jedného kandidáta na funkciu rektora SZU – prof. MUDr. Petra 

Šimka, CSc. Voľba kandidáta na funkciu rektora SZU sa uskutočnila v súlade s § 9, odsek 1, 

písmeno c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, článkom 9 Štatútu SZU a Zásadami voľby kandidáta na funkciu rektora Slovenskej 

zdravotníckej univerzity v Bratislave  a odvolania rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity 

v Bratislave.  
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Za kandidáta na funkciu rektora SZU na funkčné obdobie 04. októbra 2018 do 03. októbra 

2022 bol jednomyseľne zvolený  prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. 

 

RIADNE ZASADNUTIE AS SZU – 24. MÁJ 2018 

Hlavné body a uznesenia z riadneho zasadnutia AS SZU: 

1. Prerokovanie a schválenie Výročnej správy o činnosti SZU za rok 2017.           

AS SZU schválil Výročnú správu o činnosti Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 

za rok 2016 počtom 13 platných hlasov. 

 

2. Návrh a schválenie dodatku č. 1 k Zásadám volieb do AS SZU.  

AS SZU schválil návrh dodatku č. 1 k Zásadám volieb do AS SZU počtom 13 súhlasných 

platných hlasov prítomných členov AS SZU. 

 

3. Vyhlásenie volieb kandidátov na funkciu zástupcov zo zamestnaneckej a študentskej časti 

akademickej obce fakúlt SZU do AS SZU na funkčné obdobie 2018 – 2022.  

Oznam o vyhlásení volieb kandidátov na funkciu zástupcov zo zamestnaneckej 

a študentskej časti akademickej obce fakúlt SZU do AS SZU na funkčné obdobie 2018 – 

2022 bol zverejnený na web sídle SZU, úradnej výveske AS SZU a doručený rektorovi, 

dekanom fakúlt SZU a predsedom akademických senátov fakúlt SZU dňa 24. mája 2018. 

 

4. Návrh a schválenie volebnej komisie AS SZU pre voľby kandidátov na funkciu zástupcov 

zo zamestnaneckej a študentskej časti akademickej obce fakúlt SZU do AS SZU na 

funkčné obdobie 2018 – 2022.  

AS SZU schválil navrhovaných členov volebnej komisie SZU (príloha zápisnice 

z riadneho zasadnutia AS SZU č. 83).  

 

5. Návrh a schválenie časového harmonogramu volieb kandidátov na funkciu zástupcov zo 

zamestnaneckej a študentskej časti akademickej obce fakúlt SZU do AS SZU na funkčné 

obdobie 2018 – 2022. 
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AS SZU  schválil časový harmonogram prípravy a realizácie  kandidátov na funkciu 

zástupcov zo zamestnaneckej a študentskej časti akademickej obce fakúlt SZU do AS SZU 

na funkčné obdobie 2018 – 2022 počtom 14 súhlasných platných hlasov prítomných 

členov AS SZU. 

 

6. Návrh a schválenie harmonogramu prípravy a realizácie volieb kandidátov na funkciu 

zástupcov zo zamestnaneckej a študentskej časti akademickej obce fakúlt SZU do AS SZU  

na funkčné obdobie 2018 – 2022. 

AS SZU schválil Harmonogram prípravy a realizácie volieb kandidátov na funkciu 

zástupcov zo zamestnaneckej a študentskej časti akademickej obce fakúlt SZU do 

Akademického senátu SZU na funkčné obdobie 2018 – 2022 počtom 14 súhlasných 

platných hlasov prítomných členov AS SZU. 

 

Zasadnutia  AS SZU mali plynulý priebeh  v konštruktívnej pracovnej atmosfére.   

 

 

 

 

 

 

 

Bratislava 15. júl  2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD., v. r. 

  predseda Akademického senátu 

Slovenskej zdravotníckej univerzity   

   v Bratislave 
 


