
Vaša Excelencia, vážený pán prezident Ivan Gašparovič, 

Vážený pán poslanec 

Vaše Magnificencie, 

Vaše  Honorabity,  

Vaše Spectability,  

Civi akademici,  

vážené dámy a vážení páni,   

ctení hostia, milí študenti, 

 

dovoľte všetkých vás srdečne  privítať na tomto sviatočnom večeri, 

ktorý sme  pripravili pri príležitosti 15.výročia zriadenia Slovenskej 

zdravotníckej univerzity v Bratislave - s jediným zámerom – aby sme 

spolu vzdali hold histórii i súčasnosti našej Alma mater. 

 

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave  svojou činnosťou 

nadviazala v prehistórii pokračujúc na aktivity  Inštitútu pre ďalšie 

vzdelávanie lekárov a farmaceutov, Ústavu vzdelávania zdravotníckych 

pracovníkov, Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny, Ústavu 

ďalšieho vzdelávania stredných zdravotníckych pracovníkov. Táto naša  

inštitúcia vlastne od roku 1953 pod rôznymi názvami zabezpečovala ako 

vlajková loď na Slovensku celoštátne postgraduálne vzdelávanie 

lekárov, farmaceutov, a iných zdravotníckych pracovníkov s 

vysokoškolským vzdelaním a vzdelávanie zdravotných sestier. 

 

Ako všetci viete sme štátna vysoká škola univerzitného typu 

pôsobiaca v rezorte Ministerstva zdravotníctva SR zriadená Zákonom 

Národnej rady 1. septembra 2002, ktorej prvým rektorom bol prof. MUDr. 

Ján Štencl, CSc., ktorého medzi nami srdečne vítam. 

O rok na to sa univerzita rozrástla o vedecko-výskumnú základňu 

priradením Ústavu preventívnej a klinickej medicíny. LF SZU v roku 

2002 splnila požiadavku akreditácie pregraduálneho vzdelávania a 

získala akreditáciu pre študijný program všeobecné lekárstvo a neskôr 

pre zubné lekárstvo. V roku 2012 LF SZU otvorila štúdium všeobecného 

lekárstva v anglickom jazyku (General Medicine). 

 V roku 2005 sme sa rozšírili o novú fakultu – Fakultu zdravotníctva 

SZU so sídlom v Banskej Bystrici. V súčasnosti má 4 fakulty, spomínanú 



FZ, Lekársku fakultu, FVZ, F ošetrovateľstva a zdravotníckych 

odborných štúdií. 

 

  Keď sa zamyslíme nad  cestou, ktorú SZU za 15. rokov svojej 

existencie prešla, v prevažne málo žičlivom prostredí a neľahkých 

podmienkach, môžeme so zadosťučinením konštatovať, že k dnešnému 

dňu je naša univerzita vnímaná a uznávaná ako plnohodnotný člen siete 

univerzitných vysokých škôl.  

Sme Univerzita, ktorá za dobu existencie 64 rokov 

v akreditovaných študijných programoch bakalárskeho, magisterského,  

doktorského, doktorandského, špecializačného a certifikačného štúdia 

pripravila do života viac ako 10tisíc pregraduálnych a viac ako 50tisíc 

postgraduálnych absolventov. Na jej pôde pôsobili a pôsobia 

najvýznamnejšie mienkotvorné osobnosti slovenského zdravotníctva. 

O rozvoji, životaschopnosti a flexibilite našej univerzity svedčí aj 

skutočnosť, že v marci t. r. prešla úspešne  komplexnou akreditáciou a 

teda spĺňa všetky kritéria  univerzitnej vysokej školy podľa. Zákona o 

vysokých školách. 

 

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave ako kolíska 

zdravotníckeho vzdelávania poskytovala a v súčasnosti poskytuje 

najširší diapazón vzdelávania v lekárskych a nelekárskych odboroch 

v našej krajine. Má desaťnásobne vyšší počet absolventov v ďalšom 

zdravotníckom vzdelávaní v porovnaní s ostatnými vzdelávacími 

ustanovizňami na Slovensku.  

 

Zložitú situáciu v starostlivosti o pacienta v prvom kontakte 

s lekárom sme sa rozhodli v spolupráci s MZ zabezpečiť v rezidentskom 

programe. Sme hlavnou vzdelávacou inštitúciou pre študentov, ktorí 

budú postupne saturovať Slovenskú republiku ako ambulantní všeobecní 

lekári a pediatri. 

 

 

Úlohou a poslaním našej rezortnej univerzity na rozdiel od  

verejnoprávnych univerzít je zabezpečovať vzdelávanie 

v špecializačných študijných odboroch, ktoré sú pre zdravotníctvo 

mimoriadne žiadúce ale aj mimoriadne finančne náročné.  



 

Takýmto odborom je dnes napr. zubné lekárstvo, ktoré na 

Slovensku  postupne kolabuje. Sme hrdí na to, že sme bez podpory 

rezortu zdravotníctva dokázali z vlastných síl výrazne posunúť úroveň 

vybavenia zubno lekárskych pracovísk na jedno z najlepších v republike. 

Výsledkom sú moderné pracoviská pre slovenských študentov, ktoré 

postupne pripravujú do praxe nových zubárov. 

Tešia nás výsledky  objektívneho hodnotenia našej univerzity. V 

medzinárodnom rankingu  všetkých vysokých škôl sa naša univerzita 

umiestnila na veľmi dobrom 7. mieste medzi slovenskými univerzitami 

a vysokými školami. Patríme do prvej trojky univerzít v uplatňovaní 

našich absolventov do praxe.  

Univerzitné NRC s celoslovenskou pôsobnosťou majú 

nezastupiteľnú úlohu v diagnostike a expertíznej činnosti. 

 

Naša univerzita – v odborných kruhoch označovaná ako „rodinné 

striebro zdravotníckeho vzdelávania“, napriek tomu, že je zo strany 

zriaďovateľa už chronicky podfinancovaná, neustále vďaka neutíchajúcej 

obetavej práci všetkých zamestnancov i študentov napreduje a príkladne 

si plní svoje spoločenské poslanie 

 

Preto, dámy a páni, dovoľte mi túto slávnostnú chvíľu využiť na 

srdečné poďakovanie a vyjadrenie úcty všetkým pedagogickým, 

klinickým a vedeckým pracovníkom a ostatným zamestnancom, 

univerzity.  

My všetci vzdelávaním vytvárame duševné bohatstvo, ktorého   

hodnota sa nedá ničím vyvážiť! 

 

                       Našej 15 ročnej Slovenskej zdravotníckej univerzite,  ktorá 

si viac ako polstoročnou históriou vybudovala autoritu a rešpekt prajem 

vynikajúcich, pre štúdium nadšených študentov a angažovaných 

pedagógov a klinikov, ktorí budú pokračovať v jej tradíciách.  

 

K plneniu tohto poslania našej celej akademickej obci želám dobré 

zdravie. 

 

 


