
 

 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a  z riadneho  zasadnutia   

Akademického senátu Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave  

 

Zápisnica: č. 109 

Termín a miesto konania: 24. marec 2022 o 11:00 h, Aula na rektoráte SZU, Limbová 12, 

Bratislava  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program 

1. Otvorenie riadneho zasadnutia AS SZU.  

2. Kontrola účasti a uznášaniaschopnosti AS SZU. 

3. Schválenie programu riadneho zasadnutia AS SZU. 

4. Kontrola zápisnice z riadneho zasadnutia AS SZU, ktoré sa konalo dňa 02. decembra 2021. 

5. Prerokovanie a schvaľovanie uznesení z hlasovania per rollam, ktoré sa uskutočnilo v dňoch  

09. – 14. marca 2022. 

6. Voľby podpredsedu za študentskú časť AS SZU. 

7. Prerokovanie a schvaľovanie  návrhu smernice o zásadách, postupe a kritériách pre akreditáciu 

špecializovaných výučbových zariadení Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave – 

predkladateľ prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., rektor SZU.  

8. Informácia o príprave implementácie štandardov SAAVŠ do vnútorného systému kvality  

na SZU.  

9. Rôzne. 

10. Záver. 

 

Rozšírená veria programu 

1. Otvorenie riadneho zasadnutia AS SZU.  

2. Kontrola účasti a uznášaniaschopnosti AS SZU. 

3. Schválenie programu riadneho zasadnutia AS SZU. 

4. Kontrola zápisnice z mimoriadneho zasadnutia AS SZU, ktoré sa konalo dňa  

02. decembra 2021. 

5. Prerokovanie a schvaľovanie uznesení z hlasovania per rollam, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 09. 

– 14. marca 2022. 

6. Prerokovanie a schvaľovanie uznesenia z hlasovania per rollam, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 15. 

– 18. marca 2022. 

7. Vyjadrenie sa členov AS SZU k návrhu ministra zdravotníctva SR na vymenovanie rektora 

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.  

8. Voľby podpredsedu za študentskú časť AS SZU do predsedníctva AS SZU. 

9. Prerokovanie a schvaľovanie  návrhu smernice o zásadách, postupe a kritériách pre akreditáciu 

špecializovaných výučbových zariadení Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave – 

predkladateľ prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., rektor SZU.  

 

 

Limbová 12 

833 03 Bratislava 37 

AS SZU  
Slovenskej zdravotníckej univerzity 
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10. Informácia o príprave implementácie štandardov SAAVŠ do vnútorného systému kvality  

na SZU.  

11. Rôzne. 

12. Záver. 

 

K bodu 1 Otvorenie riadneho zasadnutia AS SZU 

Riadne zasadnutie  AS SZU otvoril prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.,  predseda AS SZU (ďalej len 

„predseda AS SZU“). Privítal prof. MUDr. Petra Šimka, CSc., rektora SZU,   

doc. PhDr. Adrianu Repkovú, PhD., prorektorku pre pregraduálne štúdium a členov AS SZU. 

 

K bodu 2 Kontrola účasti členov a uznášaniaschopnosti AS SZU  

Predseda AS SZU vyzval prítomných  členov AS SZU k prezentácii. 

Výsledok prezentácie: 

Prezentovaní:  16 (podľa prezenčnej listiny) 

Neprítomní:      4     

Ospravedlnení:                4  PhDr. Klára Gebeová, PhD. (FOaZOŠ),                                         

                                             PhDr. Mgr. Šárka Tomková, PhD. (FZ), Bc. Dávid Magvaš (FVZ)  

      Mgr. Michaela Ticháková (FVZ) 

Neospravedlnení:            0       

Predseda AS SZU skonštatoval, že AS SZU bol uznášaniaschopný a mohol rokovať o príslušných 

bodoch programu riadneho zasadnutia AS SZU.  

 

K bodu 3 Schválenie rozšírenej verzie programu riadneho zasadnutia AS SZU 

Predseda AS SZU oboznámil členov  AS SZU s rozšírenou verziou programu riadneho zasadnutia 

AS SZU a vyzval  prítomných k hlasovaniu o jeho schválení. 

Výsledok aklamačného hlasovania: 

Prezentovaných: 16   

Za:   16 

Proti:       0    

Zdržali sa:    0 

Nehlasovali:    0 

Uznesenie  k bodu 3 

AS SZU schválil rozšírenú verziu riadneho zasadnutia AS SZU počtom 16 súhlasných platných 

hlasov prítomných členov AS SZU.  

 

K bodu 4 Kontrola zápisnice z mimoriadneho zasadnutia AS SZU, ktoré sa uskutočnilo dňa 02. 

decembra 2021 

Predseda AS SZU zhrnul uznesenia zo zápisnice č. 106 z mimoriadneho zasadnutia AS SZU, ktoré 

sa konalo dňa 02. decembra 2021 a vyzval prítomných členov AS SZU k prípadnej oprave zápisnice. 

Nikto z prítomných členov AS SZU nemal k zápisnici pripomienky.  

 

K bodu 5 Prerokovanie a schvaľovanie uznesení z hlasovania per rollam, ktoré sa uskutočnilo 

v dňoch 09. – 14. marca 2022 

Predseda AS SZU oboznámil prítomných členov s výsledkami hlasovania per rollam, ktoré sa 

uskutočnilo v dňoch  09. – 14. marca 2022 o návrhoch nižšie uvedených vnútorných predpisov SZU: 

a) Vnútorný predpis, ktorým sa upravujú pravidlá priebežného monitorovania, periodického 

hodnotenia a periodického schvaľovania študijných programov na Slovenskej zdravotníckej 

univerzite v Bratislave 

Uznesenie z hlasovania per rollam:  AS  SZU schválil vnútorný predpis, ktorým sa upravujú pravidlá 

priebežného monitorovania, periodického hodnotenia a periodického schvaľovania študijných 
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programov na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave počtom 15 súhlasných platných 

hlasov hlasujúcich členov AS SZU per rollam.  

Predseda AS SZU vyzval prítomných členov k opätovnému prerokovaniu uznesenia. Neodznela 

žiadna pripomienka. Predseda AS SZU vyzval prítomných k hlasovaniu  

o uznesení. 

Výsledok aklamačného hlasovania: 

Prezentovaných: 16    

Za:   16 

Proti:       0    

   Zdržali sa:    0 

  Nehlasovali:    0 

Uznesenie  k bodu 5a 

Akademický senát SZU schválil Vnútorný predpis, ktorým sa upravujú pravidlá priebežného 

monitorovania, periodického hodnotenia a periodického schvaľovania študijných programov na 

Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave počtom 16 súhlasných platných hlasov prítomných 

členov AS SZU. 

b) Študijný poriadok Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave   

Uznesenie z hlasovania per rollam:  AS  SZU schválil Študijný poriadok Slovenskej zdravotníckej 

univerzity v Bratislave počtom 16 súhlasných platných hlasov hlasujúcich členov AS SZU per 

rollam. 

Predseda AS SZU vyzval prítomných členov k opätovnému prerokovaniu uznesenia. Neodznela 

žiadna pripomienka.  Predseda AS SZU vyzval prítomných k hlasovaniu o uznesení. 

Výsledok aklamačného hlasovania: 

Prezentovaných: 16    

Za:   15 

Proti:       0    

   Zdržali sa:    1 

  Nehlasovali:    0 

Uznesenie  k bodu 5b 

Akademický senát SZU schválil Študijný poriadok Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 

počtom 15 súhlasných platných hlasov prítomných členov AS SZU. 

c) Štatút Alumni klubu Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 

Uznesenie z hlasovania per rollam:  AS  SZU schválil Štatút Alumni klubu Slovenskej zdravotníckej 

univerzity v Bratislave počtom 16 súhlasných platných hlasov hlasujúcich členov AS SZU per 

rollam. 

Predseda AS SZU vyzval prítomných členov k opätovnému prerokovaniu uznesenia. Neodznela 

žiadna pripomienka.  Predseda AS SZU vyzval prítomných k hlasovaniu o uznesení. 

Výsledok aklamačného hlasovania: 

Prezentovaných: 16   

Za:   16 

Proti:       0    

   Zdržali sa:    0 

  Nehlasovali:    0 

Uznesenie  k bodu 5c 

Akademický senát SZU schválil Štatút Alumni klubu Slovenskej zdravotníckej univerzity 

v Bratislave  počtom 16 súhlasných platných hlasov prítomných členov AS SZU. 

d) Štatút Centra pre podporu vnútorného systému kvality Slovenskej zdravotníckej univerzity 

v Bratislave 

Uznesenie z hlasovania per rollam: AS  SZU schválil Štatút Centra pre podporu vnútorného systému 

kvality Slovenskej  zdravotníckej univerzity v Bratislave počtom 16 súhlasných platných hlasov 

hlasujúcich členov AS SZU per rollam. 
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Predseda AS SZU vyzval prítomných členov k opätovnému prerokovaniu uznesenia. Neodznela 

žiadna pripomienka.  Predseda AS SZU vyzval prítomných k hlasovaniu o uznesení. 

Výsledok aklamačného hlasovania: 

Prezentovaných: 16  

Za:   16 

Proti:       0    

   Zdržali sa:    0 

  Nehlasovali:    0 

Uznesenie  k bodu 5d 

Akademický senát SZU schválil Štatút Centra pre podporu vnútorného systému kvality Slovenskej 

zdravotníckej univerzity v Bratislave počtom 16 súhlasných platných hlasov prítomných členov AS 

SZU. 

e) Štatút Poradenského centra Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 

Uznesenie z hlasovania per rollam: AS  SZU schválil Štatút Poradenského centra Slovenskej 

zdravotníckej univerzity v Bratislave počtom 16 súhlasných platných hlasov hlasujúcich členov AS 

SZU per rollam. 

Predseda AS SZU vyzval prítomných členov k opätovnému prerokovaniu uznesenia. Neodznela 

žiadna pripomienka.  Predseda AS SZU vyzval prítomných k hlasovaniu o uznesení. 

Výsledok aklamačného hlasovania: 

Prezentovaných: 16   

Za:   16 

Proti:       0    

   Zdržali sa:    0 

  Nehlasovali:    0 

Uznesenie  k bodu 5e 

Akademický senát SZU schválil Štatút Poradenského centra Slovenskej zdravotníckej univerzity 

v Bratislave počtom 16 súhlasných platných hlasov prítomných členov AS SZU. 

 

K bodu 6  Prerokovanie a schvaľovanie uznesenia z hlasovania per rollam, ktoré sa 

uskutočnilo v dňoch 15. – 18. marca 2022 

Predseda AS SZU oboznámil prítomných členov s výsledkom hlasovania per rollam, ktoré sa 

uskutočnilo v dňoch  15. – 18. marca 2022 o návrhu  zásad rokovania Akademického senátu 

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave o vyjadrení sa k návrhu ministra zdravotníctva SR 

na vymenovanie alebo odvolanie rektora.  

Uznesenie z hlasovania per rollam: AS  SZU schválil zásady rokovania Akademického senátu 

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave o vyjadrení sa k návrhu ministra zdravotníctva SR 

na vymenovanie alebo odvolanie rektora počtom 14 súhlasných platných hlasov hlasujúcich členov 

AS SZU per rollam. 

Predseda AS SZU vyzval prítomných členov k opätovnému prerokovaniu uznesenia. Neodznela 

žiadna pripomienka.  Predseda AS SZU vyzval prítomných k hlasovaniu o uznesení. 

Výsledok aklamačného hlasovania: 

Prezentovaných: 16    

Za:   14 

Proti:       0    

   Zdržali sa:    2 

  Nehlasovali:    0 

Uznesenie  k bodu 6 

Akademický senát SZU schválil zásady rokovania Akademického senátu Slovenskej zdravotníckej 

univerzity v Bratislave o vyjadrení sa k návrhu ministra zdravotníctva SR na vymenovanie alebo 

odvolanie rektora počtom 14 súhlasných platných hlasov prítomných členov AS SZU. 

 

K bodu 7 Vyjadrenie sa členov AS SZU k návrhu ministra zdravotníctva SR na vymenovanie 

rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 

Predseda AS SZU predniesol návrh ministra zdravotníctva Slovenskej republiky  

(ďalej len „minister“ v príslušnom gramatickom tvare) na vymenovanie rektora SZU na nové 
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funkčné obdobie. Minister na vymenovanie rektora SZU navrhol prof. MUDr. Petra Šimka, CSc., 

ktorý bol na rokovanie AS SZU prizvaný.  Predseda AS SZU následne otvoril rozpravu, v rámci 

ktorej  prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.  predniesol návrh rozvoja SZU na nové funkčné obdobie. 

Predseda AS SZU poveril troch skrutátorov (dvaja za zamestnaneckú časť a jeden za študentskú časť 

AS SZU), ktorí členom AS SZU rozdali tlačivá na tajné vyjadrenie sa k návrhu ministra (ďalej len 

„tlačivo“ v príslušnom gramatickom tvare). Predseda AS SZU poskytol informáciu o spôsobe 

vyplnenia tlačiva. Skrutátori skontrolovali vyplnené tlačivá vložené do schránky a spísali zápisnicu, 

ktorú odovzdali predsedovi AS SZU. Predseda AS SZU oboznámil prítomných členov AS SZU s 

výsledkom vyjadrenia sa členov AS SZU k návrhu ministra, ktorý  bude prostredníctvom  uznesenia 

zaslané v lehote 15 dní od doručenia návrhu ministra na vyjadrenie sa AS SZU na vymenovanie 

rektora SZU v Bratislave  ministrovi zdravotníctva SR.  

Uznesenie k bodu 7 

AS SZU sa vyjadril k návrhu ministra zdravotníctva Slovenskej republiky na vymenovanie rektora 

SZU v súlade s § 45 ods. 3 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. Súhlasne sa vyjadrilo  16 prítomných členov AS SZU, nesúhlasne sa 

vyjadrilo 0 členov AS SZU. 

 

K bodu 8 Voľby podpredsedu za študentskú časť AS SZU do predsedníctva AS SZU 

Predseda AS SZU oznámil potrebu nových volieb z dôvodu, že predchádzajúcemu podpredsedovi za 

študentskú časť AS SZU zaniklo v AS SZU členstvo. Vyzval prítomných k návrhom na 

podpredsedu. Študentka Lucia Franková (FOaZOŠ) navrhla na podpredsedu Bc. Bianku Balákovú 

(LF), ktorá s návrhom súhlasila.  Následne predseda AS SZU navrhol členov volebnej komisie – 

PhDr. Janu Laukovú, PhD. (FZ), MUDr. Michala Magalu, PhD. (LF) a Lenku Holčíkovú (FOaZOŠ). 

Vyzval skrutátorov, aby rozdali a následne spočítali hlasovacie lístky a zapísali výsledok z tajného 

hlasovania do zápisnice.  

Výsledok tajného hlasovania:  

AS SZU v tajnom hlasovaní schválil návrh predsedu AS SZU na členov volebnej komisie pre voľby 

podpredsedu za študentskú časť AS SZU do predsedníctva AS SZU (zápisnica z hlasovania 

a hlasovacie lístky sú prílohou k tejto zápisnici). 

Predseda AS SZU vyzval volebnú komisiu, aby si spomedzi seba zvolili predsedu. Následne volebná 

komisia  uskutočnila tajné voľby. Rozdala členom AS SZU za študentskú časť hlasovacie lístky. 

Predseda AS SZU oznámil prítomným spôsob hlasovania. Predseda volebnej komisie oznámil 

výsledok tajných volieb na podpredsedu AS SZU za študentskú časť do predsedníctva AS SZU. 

Uznesenie k bodu 8 

AS SZU za študentskú časť schválil podpredsedu AS SZU za študentskú časť  

do predsedníctva AS SZU. Zápisnica a hlasovacie lístky sú súčasťou tejto zápisnice.  

 

K bodu 9 Prerokovanie a schvaľovanie návrhu smernice o zásadách, postupe a kritériách pre 

akreditáciu špecializovaných výučbových zariadení Slovenskej zdravotníckej univerzity 

v Bratislave 

Predseda AS SZU  oboznámil prítomných s návrhom smernice o zásadách, postupe a kritériách pre 

akreditáciu špecializovaných výučbových zariadení Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. 

Vyzval prítomných k rozprave k predkladanému návrhu vnútorného predpisu. Neodznel žiadny 

komentár. Predseda AS SZU  vyzval prítomných členov AS SZU k hlasovaniu o predkladanom 

návrhu.  

Výsledok aklamačného hlasovania: 

Prezentovaných: 16    

Za:   16 

Proti:       0    

   Zdržali sa:    0 

  Nehlasovali:    0 

Uznesenie  k bodu 9 

AS SZU schválil smernicu o zásadách, postupe a kritériách pre akreditáciu špecializovaných 

výučbových zariadení Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave počtom 16 súhlasných 

platných hlasov prítomných členov AS SZU. 
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K bodu 10 Informácia o príprave implementácie štandardov SAAVŠ do vnútorného systému 

kvality na SZU 

Doc. PhDr. Adriana Repková, PhD.,  prorektorka pre pregraduálne štúdium,   informovala 

o súčasnom stave implementácie štandardov SAAVŠ do vnútorného systému kvality SZU  

(informácie sú prílohou k tejto zápisnici). Predseda AS SZU a prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., 

rektor SZU poďakovali za prípravu akreditačných spisov a tvorbu vnútorných predpisov SZU.  

 

K bodu 11 Rôzne  

Predseda AS SZU otvoril bod rôzne, v rámci ktorého neodznel žiadny diskusný príspevok. 

 

K bodu 12 Záver 

Predseda AS SZU poďakoval prítomným za účasť a ukončil riadne zasadnutie AS SZU. 

 

 

Zápisnicu zapísala: doc. PhDr. Jarmila Kristová, PhD., MPH, v. r. 

Zápisnicu overila: Ing. Bc. František Glončák, PhD., v. r.       

         

Bratislava  28. marec 2022      

 

 

 prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD., v. r. 

predseda Akademického senátu 

 Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 


