
 
 

 

 

 

 

Správa o  č innost i  

Akademického senátu Slovenskej zdravotníckej univerzity  

za akademický rok 2012/2013 

 
 Akademický senát SZU, podľa § 9 odsek 1 písmeno r) zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách v platnom znení, podáva Akademickej obci SZU správu o svojej činnosti 

za obdobie od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013.  

 V hodnotenom období AS SZU naďalej pracoval v zložení 20 členov s tým, že každá 

fakulta mala v senáte zastúpených 5 členov – troch za zamestnaneckú časť a dvoch 

za študentskú časť AO univerzity. 

 Akademický senát v akademickom roku 2012/2013 zasadal dvakrát – 22. novembra 

2012 a 25. apríla 2013, napriek tomu, že boli plánované štyri riadne zasadania. Neuskutočnilo 

sa zasadanie 24. januára 2013 z dôvodu nepripravenosti návrhov vnútorných predpisov SZU 

inovovaných v zmysle vysokoškolského zákona v platnom znení. Rovnako sa neuskutočnilo 

plánované zasadanie 13. júna 2013 z dôvodu predĺženia lehoty registrácie štatútu SZU 

ministerstvom zdravotníctva napriek opakovaným urgenciám zo strany vedenia SZU. 

Rozhodnutie MZ SR o zaregistrovaní štatútu SZU dostala univerzita 2. júla 2013. Až potom 

bolo možné pokračovať v zosúlaďovaní vnútorných predpisov jednotlivých fakúlt SZU 

s inovovaným zákonom, štatútom SZU a ďalšími vnútornými predpismi SZU.  

 Štruktúra zasadaní bola rovnaká – po otvorení, schválení programu, kontrole 

uznášaniaschopnosti senátu a kontrole plnenia uznesení boli prerokovávané aktuálne otázky, 

problémy predložené vedením SZU. Súčasťou zasadaní boli aj informácie sprostredkované 

rektorom SZU. Účasť na zasadaniach akademického senátu bola veľmi dobrá. Priebeh rokovaní 

bol zaznamenaný v zápisniciach. 

  

 Medzi najdôležitejšie materiály, ktoré na svojich zasadaniach AS SZU 

prerokovával, vyjadroval sa k nim, zaujímal stanoviská a schvaľoval uznesenia patria: 

‐ zloženie Vedeckej rady SZU 
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‐ Správa o činnosti AS SZU  

‐ Časový plán zasadania AS SZU  

‐ Vnútorné predpisy SZU 

‐ Výročná správa o činnosti a hospodárení SZU.  

 

Na svojom zasadaní 22. novembra 2012 AS SZU 

 schválil návrh rektora na zmeny v zložení VR SZU. Išlo prevažne o riadiacich 

predstaviteľov tých zdravotníckych inštitúcií, v ktorých študenti SZU absolvujú 

zdravotnícku prax a v ktorých došlo k zmenám v riadiacich pozíciách 

V tajnom hlasovaní boli schválení: MUDr. Vladimír Baláž, PhD., MUDr. Miroslav 

Bdžoch, PhD., MPH, MUDr. Viliam Čislák, MPH, MUDr. Juraj Frajt, MUDr. Ján 

Gašič, Ing. Jozef Hudák, MUDr. Marian Kollár, prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., 

MPH.  

Zároveň boli odvolaní: MUDr. Michal Bucek, MUDr. Miroslav Bucha, prof. MUDr. 

Milan Dragula, PhD., MUDr. Gabriel Šimko, MPH, MUDr. Ivan Uhliarik, Ing. 

Marián Valentovič. 

 schválil Správu o činnosti AS SZU za akademický rok 2011/2012 bez pripomienok. 

 rovnako AS SZU schválil Časový plán zasadania v zimnom a letnom semestri 

akademického roka 2012/2013 tak, ako bol predsedom senátu predložený 

 AS zobral na vedomie informácie sprostredkované študentskou časťou AS o ich 

aktivitách v ŠRVŠ. 

Na svojom zasadaní 25. apríla 2013 AS SZU  

 schválil dodatky k vnútorným predpisom SZU – štatútu, študijnému poriadku 

a organizačnému poriadku tak, ako boli rektorom univerzity predložené. Zároveň 

rektorka SZU uviedla, že vnútorné predpisy univerzity musia byť zosúladené 

s inovovaným zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách do 31. 8. 2013 

 rovnako schválil Výročnú správu o činnosti a hospodárení SZU za kalendárny 

rok 2012  

Bolo konštatované, že SZU v roku 2012 prekonala ďalší ťažký rok. Hospodárenie 

univerzity bolo poznačené poklesom príspevku štátu a poklesom tržieb z vlastných 

činností, na ktorých sa podieľala kríza. Napriek uvedenému univerzita svojimi 

programami v dennej i externej forme zabezpečovala v roku 2012 v 1. stupni 

vysokoškolského štúdia 7 študijných odborov, v 2. stupni 3 študijné odbory, 

v kombinovanom doktorskom štúdiu 1 študijný odbor a v treťom stupni 4 študijné 
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odbory bez výraznejšieho vplyvu na kvalitu vzdelávacieho procesu a riešenia 

vedeckovýskumných úloh.  

Silnou stránkou univerzity naďalej zostáva ďalšie vzdelávanie zdravotníckych 

pracovníkov formou špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy a kontinuálneho 

vzdelávania v medicínskych a príbuzných odboroch. Univerzita má akreditovaných 

134 špecializačných a certifikačných programov, v ktorých v hodnotenom období bolo 

zaradených 6 446 účastníkov. Ďalšie podrobnosti z činnosti univerzity sú uvedené 

v zápisniciach. 

 Prenos návrhov a pripomienok SZU smerom k RVŠ a ŠRVŠ bol zabezpečený 

prostredníctvom členov RVŠ a ŠRVŠ za jednotlivé fakulty a SZU. 

 V súvislosti s personálnymi zmenami z dôvodu odchodu členov zamestnaneckej časti 

AS SZU a zmenami v študentskej časti AS SZU súvisiacich s platnosťou ich mandátu boli 

opakovane vyhlásené doplňujúce voľby do AS SZU.  

 AS SZU v rozsahu svojich kompetencií vyplývajúcich zo zákona o vysokých školách 

a Štatútu SZU v hodnotenom období aktívne riešil, vyjadroval sa a prijímal uznesenia 

ku všetkým aktuálnym problémom univerzity. Úzko spolupracoval s vedením univerzity, a to 

najmä účasťou predsedu senátu na zasadaniach Kolégia rektora a Vedeckej rady SZU. Aktivita 

AS SZU bola zameraná aj na vytvorenie korektnej spolupráce s fakultami a ostatnými 

pracoviskami univerzity. 

 
 
Bratislava 4. novembra 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   

 
 

 

prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc. 

predseda Akademického senátu 
Slovenskej zdravotníckej univerzity 

v Bratislave 
v.r. 


