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I.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O VYSOKEJ ŠKOLE

Názov vysokej školy:
Začlenenie vysokej školy:
Typ vysokej školy:

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
univerzitná vysoká škola
štátna vysoká škola

Poslanie vysokej školy
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (ďalej len „SZU“) je štátna
vysoká škola univerzitného typu pôsobiaca v rezorte Ministerstva zdravotníctva SR.
Poslaním univerzity je poskytovať vzdelávanie študentom, ktorí sa pripravujú
pre jednotlivé zdravotnícke povolania v akreditovaných študijných programoch
bakalárskeho, magisterského, doktorského, doktorandského, špecializačného
a certifikačného štúdia, s využitím tvorivého výskumného bádania v zdravotníckych
oblastiach v záujme zlepšenia zdravia a kvality života.
VEDENIE VYSOKEJ ŠKOLY:
Rektor:
Dr. h. c. prof. PhDr. Dana FARKAŠOVÁ, CSc.
Funkčné obdobie: prvé
Dátum vymenovania: 4. október 2010
Dátum ukončenia funkcie 3. október 2014
prof. MUDr. Peter Šimko,CSc.
Dátum vymenovania: 26. máj 2014
Funkčné obdobie : prvé
Dátum prevzatia funkcie: 5. október 2014
Prorektori:
prof. MUDr. Peter ŠIMKO, CSc.
prvý prorektor a prorektor pre ďalšie vzdelávanie
Funkčné obdobie: prvé
Dátum vymenovania: 15. október 2010
Dátum ukončenia : 3. október 2014
prof. MUDr. Ján SLEZÁK, DrSc.
prorektor pre medzinárodné vzťahy
Funkčné obdobie: prvé
Dátum vymenovania: 15. október 2010
Dátum ukončenia:20. november 2014
prof. MUDr. Jaroslav KRESÁNEK, PhD.
prorektor pre praktickú výučbu v zdravotníckych zariadeniach
Funkčné obdobie: prvé
Dátum vymenovania: 15. október 2010
Dátum ukončenia: 20.november 2014
doc. MUDr. Martin GAJDOŠ, CSc.
prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť
Funkčné obdobie: prvé
Dátum vymenovania: 1. február 2011
Dátum ukončenia: 20. november 2014
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doc. RNDr. Viktor MAJTÁN, CSc.
prorektor pre pregraduálne štúdium
Funkčné obdobie: prvé
Dátum vymenovania: 15. október 2010
Dátum ukončenia: 20. november 2014
prof. MUDr. Peter BUJDÁK, CSc.
prorektor pre udeľovanie pedagogicko-vedeckých titulov
a vedecko-akademických hodností
Funkčné obdobie: prvé
Dátum vymenovania: 15. október 2010
Dátum ukončenia: 20. november 2014

Vymenovanie proektorov po nástupe rektora SZU, prof. MUDr.Petra Šimka, CSc.
Prorektori:
Prvý prorektor prof. MUDr. Peter BUJDÁK, CSc.,
prorektor pre vedecko-pedagogické hodnosti a ďalšie vzdelávanie
Funkčné obdobie: druhé
Dátum vymenovania: 20. november 2014
doc. MUDr. Martin GAJDOŠ, CSc.
prorektor pre vedu, výskum a styk so zahraničím
Funkčné obdobie: druhé
Dátum vymenovania: 20. november 2014
doc. RNDr. Viktor MAJTÁN, CSc.
prorektor pre pregraduálne štúdium
Funkčné obdobie: druhé
Dátum vymenovania: 20. november 2014
Doc.PhDr.Beáta FRČOVÁ,PhD.,MPH
Prorektor pre spoluprácu s akreditovanými pracoviskami SZU a rozvoj univerzity
Funkčné obdobie: prvé
Dátum vymenovania: 20. november 2014
prof.MUDr.Tibor ŠAGÁT,CSc.
prorektor pre styk s praktickými bázami a rozvoj univerzity
Funkčné obdobie: prvé
Dátum vymenovania: 20. november 2014
Dátum odvolania : 16. apríl 2015

Kvestor:
Ing. Milan CAGÁŇ, MPH (od septembra 2013 do 8. októbra 2014)
Ing. Igor Naňo (od 9. októbra 2014)
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AKADEMICKÝ SENÁT
V BRATISLAVE

SLOVENSKEJ

ZDRAVOTNÍCKEJ

UNIVERZITY

Akademický senát SZU mal do 31. októbra 2014 týchto 20 členov.
Predseda:
prof. MUDr. Andrej ČERNÁK, DrSc.,
Funkčné obdobie: tretie, do 31.10.2014
Lekárska fakulta, zamestnanecká časť akademickej obce
Predsedníctvo:
prof. MUDr. Andrej ČERNÁK, DrSc. - predseda
Funkčné obdobie: tretie, do 31.10.2014
Lekárska fakulta, zamestnanecká časť akademickej obce
MUDr. Katarína DOSTÁLOVÁ – podpredseda
Funkčné obdobie: prvé, do 31.10.2014
Fakulta verejného zdravotníctva, zamestnanecká časť akademickej obce
PhDr. Tatiana RAPČÍKOVÁ, PhD. – podpredseda
Funkčné obdobie: druhé, do októbra 2013
Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, zamestnanecká časť akademickej
obce
PhDr. Jana VIRGULOVÁ – podpredseda
Funkčné obdobie: prvé, od októbra 2013
Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, zamestnanecká časť akademickej
obce
Andrej PÁPAY – podpredseda
Funkčné obdobie: tretie, do mája 2013
Lekárska fakulta, študentská časť akademickej obce
PhDr. Vladimíra PALIČOVÁ – tajomník
Funkčné obdobie: tretie, do 31.10.2014
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, zamestnanecká časť
akademickej obce

Členovia akademického senátu:
doc. PhDr. Ľudmila KUBICOVÁ, PhD.
Funkčné obdobie: tretie, do 31.10.2014
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, zamestnanecká časť
akademickej obce
doc. PhDr. Monika MAČKINOVÁ, PhD.
Funkčné obdobie: prvé, do decembra 2013, do 31.10.2014
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, zamestnanecká časť
akademickej obce
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PhDr. Elena ŽIAKOVÁ, PhD.
Funkčné obdobie: prvé, od decembra 2013
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, zamestnanecká časť
akademickej obce
prof. MUDr. Ladislav HEGYI, DrSc.
Funkčné obdobie: druhé, do 31.10.2014
Fakulta verejného zdravotníctva, zamestnanecká časť akademickej obce
doc. PhMr. Marta HURBÁNKOVÁ, CSc.
Funkčné obdobie: prvé, do 31.10.2014
Fakulta verejného zdravotníctva, zamestnanecká časť akademickej obce
doc. MUDr. Milan MÁJEK, CSc.
Funkčné obdobie: druhé, do 31.10.2014
Lekárska fakulta, zamestnanecká časť akademickej obce
MUDr. Milica SUCHÁNKOVÁ, CSc.
Funkčné obdobie: prvé, do 31.10.2014
Lekárska fakulta, zamestnanecká časť akademickej obce
Mgr. Daniel GURÍN
Funkčné obdobie: prvé, do 31.10.2014
Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, zamestnanecká časť akademickej
obce
Erika CSIBOVÁ
Funkčné obdobie: prvé, do mája 2013
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych
akademickej obce
Mikuláš MARCI
Funkčné obdobie: prvé, od októbra 2013
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych
akademickej obce
Barbara BUČÁKOVÁ
Funkčné obdobie: prvé, do mája 2013
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych
akademickej obce
Patrícia ZEKUCIOVÁ
Funkčné obdobie: prvé, od mája 2013
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych
akademickej obce

odborných

štúdií,

študentská časť

odborných

štúdií,

študentská časť

odborných

štúdií,

študentská časť

odborných

štúdií,

študentská časť

Tomáš MAĎAR
Funkčné obdobie: prvé, do 31.10.2014
Fakulta verejného zdravotníctva, študentská časť akademickej obce
Mgr. Matej MUCSKA
Funkčné obdobie: prvé, do júna 2013
Fakulta verejného zdravotníctva, študentská časť akademickej obce
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Mgr. Dominika HRAŠKOVÁ
Funkčné obdobie: prvé, od novembra 2013
Fakulta verejného zdravotníctva, študentská časť akademickej obce
Simona SIMONIDESOVÁ
Funkčné obdobie: prvé, do 31.10.2014
Lekárska fakulta, študentská časť akademickej obce
Marcel KOPEČNÝ
Funkčné obdobie: prvé, do 31.10.2014
Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, študentská časť akademickej
obce
Michaela ĎURICOVÁ, do 31.10.2014
Funkčné obdobie: prvé
Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, študentská časť akademickej
obce

Akademický senát SZU má od 1. novembra 2014 20 členov.
Funkčné obdobie od 1.novembra 2014 do 31. októbra 2018.
Predseda:
prof. MUDr. Ivan RYBÁR,CSc.
Funkčné obdobie: prvé
Lekárska fakulta, zamestnanecká časť akademickej obce
Predsedníctvo:
prof. MUDr. Ivan RYBÁR,CSc. - predseda
Funkčné obdobie:prvé
Lekárska fakulta, zamestnanecká časť akademickej obce
MUDr. Katarína DOSTÁLOVÁ – podpredseda
Funkčné obdobie: druhé
Fakulta verejného zdravotníctva, zamestnanecká časť akademickej obce
Dušan PASTOREK– podpredseda
Funkčné obdobie: prvé
Lekárska fakulta, študentská časť akademickej obce
doc. PhDr. Jarmila KRISTOVÁ, PhD., MPH – tajomník
Funkčné obdobie: prvé
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, zamestnanecká časť
akademickej obce
PhDr. Jana VIRGULOVÁ, PhD. – ďalší člen predsedníctva
Funkčné obdobie:druhé
Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, zamestnanecká časť akademickej
obce
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Členovia novozvoleného akademického senátu od 1.11.2014
PhDr. Elena Žiaková, PhD.
Funkčné obdobie: druhé
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, zamestnanecká časť
akademickej obce
PhDr.Jarmila Bramušková, PhD.
Funkčné obdobie: prvé
Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, zamestnanecká časť akademickej
obce
MUDr. Katarína Dostálová , PhD., MPH
Funkčné obdobie: druhé
Fakulta verejného zdravotníctva, zamestnanecká časť akademickej obce
doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD.
Funkčné obdobie: prvé
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, zamestnanecká časť
akademickej obce
prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD., MPH
Funkčné obdobie: prvé
Fakulta verejného zdravotníctva, zamestnanecká časť akademickej obce
MUDr. Jozef Barinka
Funkčné obdobie: prvé
Lekárska fakulta, zamestnanecká časť akademickej obce
doc. PhMr. Marta Hurbánková, CSc.
Funkčné obdobie: druhé
Fakulta verejného zdravotníctva, zamestnanecká časť akademickej obce
PhDr. Daniel Gurín
Funkčné obdobie: druhé
Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, zamestnanecká časť akademickej
obce
doc. PhDr. Jarmila Kristová, PhD., MPH
Funkčné obdobie: prvé
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, zamestnanecká časť
akademickej obce
PharmDr. Ľubica Majtánová
Funkčné obdobie: prvé
Lekárska fakulta, zamestnanecká časť akademickej obce
prof. MUDr. Ivan Rybár,CSc.
Funkčné obdobie: prvé
Lekárska fakulta, zamestnanecká časť akademickej obce
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PhDr. Jana Virgulová, Phd.
Funkčné obdobie:druhé
Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, zamestnanecká časť akademickej
obce
Bc. Mikuláš Marci
Funkčné obdobie: druhé
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych
akademickej obce

odborných

štúdií,

študentská časť

Mgr. Dominika Hrašková
Funkčné obdobie: druhé
Fakulta verejného zdravotníctva, študentská časť akademickej obce
Mgr. Justína Gereová
Funkčné obdobie: prvé
Fakulta verejného zdravotníctva, študentská časť akademickej obce
Stanislav Kotúček
Funkčné obdobie: prvé
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych
akademickej obce

odborných

štúdií,

študentská časť

Adam Novák
Funkčné obdobie: prvé
Lekárska fakulta, študentská časť akademickej obce
Marek Padych
Funkčné obdobie: prvé
Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, študentská časť akademickej
obce
Dušan Pastorek
Funkčné obdobie: prvé
Lekárska fakulta, študentská časť akademickej obce
Andrej Zachar
Funkčné obdobie: prvé
Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, študentská časť akademickej
obce
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VEDECKÁ
RADA
V BRATISLAVE

SLOVENSKEJ

ZDRAVOTNÍCKEJ

UNIVERZITY

Vedecká rada SZU mala k 19. novembru 2014 42 členov.

Predseda:
Dr. h. c. prof. PhDr. Dana FARKAŠOVÁ, CSc., rektor SZU
Členovia:
MUDr. Vladimír BALÁŽ, PhD. riaditeľ FNsP F. D. Roosvelta Banská Bystrica
doc. Ing. Jozef BUDAY, CSc., generálny riaditeľ EVÚP a. s.
prof. MUDr. Peter BUJDÁK, CSc., prorektor SZU
MUDr. Miroslav BDŽOCH, PhD., MPH, riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava
Ing. Milan CAGÁŇ, MPH – od októbra 2013
prof. MUDr. Andrej ČERNÁK, DrSc., predseda Akademického senátu SZU
MUDr. Viliam ČISLÁK, MPH, MBA, štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR
prof. MUDr. Svetozár DLUHOLUCKÝ, CSc., dekan FZ so sídlom v Banskej Bystrici SZU
– do októbra 2013

MUDr. Juraj FRAJT, riaditeľ Stredoslovenského ústavu srdcových chorôb
doc. PhDr. Beáta FRČOVÁ, PhD., MPH, dekan FZ so sídlom v Banskej Bystrici SZU
– od októbra 2013

doc. MUDr. Katarína FURKOVÁ, CSc., prodekan LF SZU
doc. MUDr. Martin GAJDOŠ, CSc., prorektor SZU
MUDr. Ján GAŠIČ, prezident Slovenskej komory zubných lekárov
MUDr. Vlastimil GRAUS, MPH, zástupca Komory zubných lekárov
prof. MUDr. Ladislav HEGYI, DrSc., FVZ SZU
MUDr. Svetozár HLAVAČKA, MBA, LF SZU
prof. MUDr. Štefan HRUŠOVSKÝ, CSc., LF SZU
Ing. Jozef HUDÁK, kvestor SZU – do septembra 2013
RNDr. Tomislav JURIK, CSc., generálny riaditeľ UNIPHARMA, a. s.
doc. MUD. Juraj KAUŠITZ, CSc., riaditeľ OÚ sv. Alžbety
MUDr. Marian KOLLÁR, prezident SLK
doc. MUDr. Roman KOVÁČ, CSc., FOaZOŠ SZU
prof. MUDr. Jaroslav KRESÁNEK, PhD., prorektor SZU
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prof. MUDr. Peter KRIŠTÚFEK, DrSc., LF SZU
Dr. h. c. prof. MUDr. Vladimír KRČMÉRY, DrSc., rektor VŠ zdrav. a soc. práce sv.
Alžbety

prof. MUDr. Peter LABAŠ, CSc., dekan LF UK
doc. MUDr. Milan MÁJEK, CSc., LF SZU
doc. RNDr. Viktor MAJTÁN, CSc., prorektor SZU
prof. RNDr. Jozef MASARIK, DrSc., dekan FMFI UK
doc. MUDr. Štefánia MORICOVÁ, PhD., MPH, mim. prof., dekan FVZ SZU
Ing. Mongi MSOLLY, MBA., riaditeľ NÚSCH
doc. PhDr. Mária MUSILOVÁ, PhD., dekan FOaZOŠ SZU
prof. MUDr. Juraj OLEJNÍK, CSc., LF SZU
prof. RNDr. Jaromír PASTOREK, DrSc., predseda SAV
MUDr. Ladislav PÁSZTOR, prezident Asociácie súkromných lekárov SR
prof. MUDr. Ivan ROVNÝ, PhD., MPH, hlavný hygienik SR
doc. MUDr. Igor RUSŇÁK, CSc., mim. prof., LF SZU
prof. MUDr. Ján SLEZÁK, DrSc., prorektor SZU
prof. MUDr. Tibor ŠAGÁT, CSc., dekan LF SZU
prof. MUDr. Peter ŠIMKO, CSc., prorektor SZU
prof. MUDr. Ján ŠTENCL, CSc., čestný rektor SZU
prof. MUDr. Tomáš TRNOVEC, DrSc., FVZ SZU
prof. JUDr. Robert VLČEK, PhD., MPH, prorektor VŠ zdrav. a soc. práce sv. Alžbety
Vedecká rada SZU , ustanovená dňa 20. novembra 2014 má 44 členov.

Predseda:
prof. MUDr. Peter ŠIMKO, rektor SZU
Členovia:
MUDr. Vladimír BALÁŽ, PhD. - riaditeľ FNsP F. D. Roosvelta Banská Bystrica
doc. MUDr. Marián BÁTOVSKÝ, CSc., mim. prof. – predseda AS LF
MUDr. Miroslav BDŽOCH, PhD., MPH, - riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava
prof. MUDr. Ján Benetin BENETIN, CSc. – dekan LF SZU
prof. MUDr. Peter BUJDÁK, CSc., prvý prorektor SZU
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prof. MUDr. Andrej ČERNÁK, DrSc.,- predseda Akademického senátu SZU
prof. MUDr. Ján DANKO, CSc. – dekan Jeséniovej lekárskej fakulty v Martine
doc. MUDr. Valér DŽUPA, CSc. – riaditeľ fakultnej nemocnice Košice
Dr. h. c, prof. PhDr. Dana FARKAŠOVÁ, CSc. – dekan FOaZOŠ
doc. PhDr. Beáta FRČOVÁ, PhD., MPH, -dekan FZ so sídlom v BB SZU, prorektorka
doc. MUDr. Katarína FURKOVÁ, CSc., prodekan pre postgraduálne vzdelávanie LF
SZU
doc. MUDr. Martin GAJDOŠ, CSc., prorektor SZU
doc. MUDr. Katarína GAZDÍKOVÁ, CSc., mim. prof. - predseda Akademického senátu
FOaZOŠ
MUDr. Vlastimil GRAUS, MPH, - zástupca Komory zubných lekárov
prof. MUDr. Róbert HATALA, CSc., FESC, FACC – prednosta kardiologickej kliniky
NÚSCH
MUDr. Tomáš HEGER, PhD.- námesník riaditeľa UNB Kramáre
doc. MUDr. Katarína HOLEČKOVÁ, CSc. – prodekanka pre pregraduálne štúdium LF
SZU
doc. PhMr. Marta HURBÁNKOVÁ, CSc. – predseda Akademického senátu FVZ
RNDr. Tomislav JURIK, CSc.,- generálny riaditeľ UNIPHARMA, a. s.
doc. MUDr. Cyril KLEMENT, CSc., mim. prof.- prodekan pre vedu a výskum, FZ BB
MUDr. Marian KOLLÁR- prezident SLK
prof. MUDr Jaroslav KRESÁNEK, PhD.- prodekan pre rozvoj fakulty a vonkajšie
vzťahy FOaZOŠ
doc. MUDr. Zuzana KRIŠTÚFKOVÁ, PhD., MPH – prodekan pre vedu, výskum
a doktorandské štúdium, FVZ SZU
doc. MUDr. Ladislav KUŽELA, CSc. – riaditeľ DFN
doc. RNDr. Viktor MAJTÁN, CSc.,- prorektor SZU
prof. RNDr. Karol MIČIETA, PhD. – rektor UK
MUDr. Mário MIKLOŠI, PhD. – štátny tajomník MZ SR
doc. MUDr. Štefánia MORICOVÁ, PhD., MPH, mim. prof.- dekan FVZ SZU
prof. MUDr. Juraj OLEJNÍK, CSc., prednosta chirugickej kliniky SZU
doc. PhDr. Hana PADYŠÁKOVÁ, PhD. – prodekan pre denné štúdium, FOaZOŠ SZU
prof. RNDr. Jaromír PASTOREK, DrSc.- predseda SAV
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prof. MUDr. Juraj PECHAN, CSc. – prodekan pre doktorandské štúdium, LF SZU
prof. MUDr. Daniel PELLA, PhD. – dekan LF UPJŠ
PhDr. Tatiana RAPČÍKOVÁ, PhD. – prodekan pre pedagogickú činnosť, FZ-BB SZU
doc. PhDr. Adriana REPKOVÁ, PhD. – prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť,
FOaZOŠ SZU
prof. MUDr. Ivan RYBÁR, CSc. – predseda AS SZU
prof. MUDr. Tibor ŠAGÁT, CSc.- prorektor SZU
prof. MUDr. Peter ŠIMKO, rektor SZU
prof. MUDr. Iveta ŠIMKOVÁ, CSc. – prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť, LF
SZU
prof. MUDr. Ján ŠTENCL, CSc., čestný rektor SZU
prof. MUDr. Juraj ŠTENO, DrSc. - prednosta Neurochirgickej kliniky UK
PhDr. Jana VIRGULOVÁ, PhD. – podpredsedníčka AS SZU
doc. PhDr. Vlasta ZÁVODNÁ, PhD. – prodekan pre externé štpdium a ďalšie
vzdelávanie, FOaZOŠ SZU
MUDr. Daniel ŽITŇAN – poradca generálneho riaditeľa VŠZP
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SÚČASTI VYSOKEJ ŠKOLY
LEKÁRSKA FAKULTA
Dekan:
prof. MUDr. Tibor ŠAGÁT, CSc. (do 31. októbra 2014)
Funkčné obdobie: druhé
prof. MUDr. Ján BENETÍN, CSc. (od 1. novembra 2014)
Funkčné obdobie: prvé
FAKULTA OŠETROVATEĽSTVA A ZDRAVOTNÍCKYCH ODBORNÝCH ŠTÚDIÍ
Dekan:
doc. PhDr. Mária MUSILOVÁ, PhD. (do 3. októbra 2014)
Funkčné obdobie: prvé
prof. Dr. h. c. Dana Farkašová,CSc. (od 5. októbra 2014)
Funkčné obdobie prvé
FAKULTA VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
Dekan:
doc. MUDr. Štefánia MORICOVÁ, PhD., MPH, mim. prof. ,do 31.
októbra 2014
Funkčné obdobie: prvé (do 31. októbra 2014)
druhé (od 1. novembra 2014)
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V BANSKEJ BYSTRICI
Dekan: prof. MUDr. Svetozár DLUHOLUCKÝ, CSc. (do 30. novembra 2013)
Funkčné obdobie: druhé
doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD.,MPH (od 1. októbra 2013)
Funkčné obdobie: prvé

ÚČELOVÉ ZARIADENIE MODRA- HARMÓNIA
POLYFUNKČNÝ OBJEKT BANSKÁ BYSTRICA
POLIKLINIKA SZU
UNIVERZITNÉ

VEDECKOVÝSKUMNÉ

PRACOVISKO

S LINEÁRNYM

URÝCHĽOVAČOM V TRENĆNÍNE
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II. PREHĽAD NAJDÔLEŽITEJŠÍCH FAKTOV A ČINNOSTÍ
VYSOKEJ ŠKOLY ZA PREDCHÁDZAJÚI ROK
Prehľad najdôležitejších udalostí Slovenskej zdravotníckej univerzity
v Bratislave za rok 2014
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave žila v roku 2014 aktívnym dianím.
Organizovala školiace aktivity, konferencie a semináre, na akademickej pôde
privítala domáce aj zahraničné osobnosti a v priestoroch univerzity sa konali rôzne
aktivity pre študentov, ako aj pre verejnosť.
V utorok 21. januára 2014 sa uskutočnilo v Aule rektorátu Slovenskej
zdravotníckej univerzity v Bratislave zasadanie Vedeckej rady SZU. Na úvod
zasadania vystúpila Dr. h. c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc., rektor univerzity.
Odprezentovala výsledky SZU za rok 2013 a
zhodnotila činnosť všetkých
ťažiskových oblastí života Slovenskej zdravotníckej univerzity - úseky vzdelávania,
vedecko-výskumnej činnosti ako i ekonomiky a financovania. V tom istom dni sa
uskutočnilo v Aule Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave novoročné
stretnutie rektora so zamestnancami univerzity. Rektorka vo svojom vystúpení
okrem iného pripomenula 60. výročie inštitucionálneho ďalšieho vzdelávania
zdravotníckych pracovníkov.
Z iniciatívy Fakulty verejného zdravotníctva SZU sa dňa 18. februára 2014
uskutočnilo prvé pracovné stretnutie predstaviteľov Slovenskej zdravotníckej
univerzity a Slovenskej technickej univerzity v Trnave za účelom spolupráce na
riešení projektov pod záštitou Európskej únie v súvislosti s novou výzvou HORIZONT
2020.
Dňa 13. marca 2014 prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., prijal pozvanie Spolku medikov
SZU a v Panta Rhei predniesol prednášku, ktorej obsahom bol prierez histórie SZU,
aké smerovanie mala na začiatku, a prečo študenti môžu byť hrdí na svoju alma
mater aj dnes.
V konferenčných priestoroch Ministerstva zdravotníctva SR v Bratislave sa dňa
2. apríla 2014 uskutočnil tradičný konsenzný workshop venovaný aktualitám z
oblasti klinického skúšania a Správnej klinickej praxe v celoštátnom a v
medzinárodnom kontexte. Konal sa pod odbornou garanciou Ústavu farmakológie,
klinickej a experimentálnej farmakológie LF a Ústavu zdravotníckej etiky FO a ZOŠ
Slovenskej zdravotníckej univerzity a Slovenskej spoločnosti klinickej farmakológie,
o. z. SLS (SSKF), za aktívnej účasti predstaviteľov MZSR, ŠÚKL, zástupcov
zadávateľov a organizátorov klinických skúšaní, členov etických komisií a
skúšajúcich (spolu 120 registrovaných účastníkov). Súčasťou programu bolo aj 16.
celoštátne stretnutie etických komisií v SR.
Dňa 14. apríla 2014 bol prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., zvolený Akademickou
obcou Slovenskej zdravotníckej univerzity zastávať post rektora SZU.
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Dňa 28. apríla 2014 sa konala 3. celouniverzitná konferencie ŠVOČ na Slovenskej
zdravotníckej univerzite v Bratislave. Na úvod sa prítomným prihovoril doc. MUDr.
Martin Gajdoš, CSc., prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť. Rektorka SZU v
Bratislave Dr. h. c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc., predniesla slávnostný príhovor
a oficiálne otvorila konferenciu. Vedecko-odborná časť sa konala v 4 samostatných
sekciách podľa jednotlivých fakúlt. Odborné komisie vyhodnotili prezentované práce
a vyhlásili výsledky.
Dňa 13. mája 2014 zasadala v Aule rektorátu Slovenskej zdravotníckej univerzity
v Bratislave Vedecká rada SZU.
Dňa 26. mája 2014 prezident SR Ivan Gašparovič odovzdal vymenúvacie dekréty
šiestim rektorom a 50 novým vysokoškolským profesorom. Dekrét si prevzal aj
prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., ktorý od 4. októbra 2014 zastáva post rektora
Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.
Dňa 22. júna 2014 už po šiestykrát týždenník Slovenka v spolupráci s RTVS
vyhlásil víťazky ankety Slovenka roka. V kategórii Vzdelávanie a podpora mladých
talentov sa Slovenkou roka 2014 stala prodekanka pre vedu a výskum Lekárskej
fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave prof. MUDr. Iveta
Šimková, CSc., členka FESC (Európskej kardiologickej spoločnosti) a členka FACC
(Americkej kardiologickej spoločnosti).
Od 23. júna 2014 do 4. júla 2014 sa v Aule Dionýza Diešku uskutočnili
slávnostné promócie absolventov bratislavských fakúlt Slovenskej zdravotníckej
univerzity.
Dňa 11. septembra 2014 sa na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave
uskutočnila celoslovenská konferencia Únie žien Slovenska a Ústavu výživy FO a
ZOŠ na tému Zdravie a výživa.
Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity Dr. h. c. prof. PhDr. Dana Farkašová,
CSc., vo štvrtok 18. septembra 2014 pozvala zamestnancov a študentov
univerzity do Auly Dionýza Diešku na slávnostné zhromaždenie akademickej obce
pri príležitosti otvorenia akademického roka 2014/2015 na SZU.
V dňoch 18. - 20. septembra 2014 sa uskutočnil 12. ročník pretekov posádok
RZP s medzinárodnou účasťou RESCUE LESNICA 2014 v Slovenskom Raji – Dedinky
a I. ročník Majstrovstiev Slovenska v kardiopulmonálnej resuscitácii. Odborným
garantom podujatia bol MUDr. Jozef Karaš, MPH a odborným garantom KPR bola
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Dňa 20. septembra 2014 od 10. 00 h do 19. 00 h sa v OC Galleria Eurovea
otvorili dvere pre 3. ročník akcie „5 minút pre zdravie“. Organizátorom projektu
bol Spolok medikov a študenti z Katedry urgentnej zdravotnej starostlivosti FO a
ZOŠ Slovenskej zdravotníckej univerzity.
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Pri príležitosti Svetového dňa fyzioterapie študenti 3. ročníka študijného odboru
fyzioterapie dennej formy FO a ZOŠ SZU vo štvrtok 25. septembra 2014 od
09.00 h do 11.00 h edukovali záujemcov problematiku preťažovania krčnej
chrbtice a zápästia pri práci s počítačom.
V dňoch 1. – 2. októbra 2014 sa na pôde SZU konala výstava obrazov poprednej
slovenskej insitnej maliarky pani Anny Jankovskej pod názvom „Spomienka na
mladosť“.
Dňa 6. októbra 2014 rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity prof. MUDr.
Peter Šimko, CSc., odovzdal menovací dekrét novej dekanke Fakulty
ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU Dr. h. c. prof. PhDr. Dane
Farkašovej, CSc.
V dňoch 9. - 11. októbra 2014 sa konal v Novej budove SND v Bratislave XIX.
Kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou.
Prodekanka LF SZU prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc., uviedla, že tohto
najvýznamnejšieho a najväčšieho odborno-edukačného podujatia v slovenskej
medicíne sa aj v tomto roku zúčastnilo takmer 1000 lekárov, zdravotných sestier a
študentov medicíny. V trojdňovom programe v 4 paralelných sekciách boli pokryté
všetky veľké tematické okruhy v kardiológii, v 43 blokoch odznelo 200 prezentácií.
Na programe sa podstatnou mierou podieľali lekári Lekárskej fakulty SZU, zastrešili
16 predsedníctiev a predniesli 23 prezentácií. V súťaži o najlepší moderovaný poster
sa na 2. mieste umiestnil prorektor SZU pre vedu a výskum doc. MUDr. Martin
Gajdoš, CSc.
Dňa 14. októbra 2014 v Lexingtone, na Univerzite v Kentucky, prof. MUDr.
Tomáš Trnovec, DrSc., z Oddelenia environmentálnej medicíny Fakulty verejného
zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave predniesol na pôde
tejto univerzity prednášku s názvom "Expozícia perzistentným organickým
znečisťujúcim látkam vo včasných obdobiach života a asociované riziko chorôb"
(orig. "Exposure to Persistent Organic Pollutants Early in Life and Associated
Disease Risks").Zároveň získal cenu Johna P. Wyatta za významný prínos ku
štúdiu a za šírenie poznatkov v oblasti environmentálneho zdravia.
v dňoch 15. – 18. októbra 2014 na XV. Svetovom kongrese prevencie
nemocničných nákaz v Prahe získal prof. Ing. Ivan Čižnár, DrSc. z Fakulty
verejného zdravotníctva SZU, najvyššie ocenenie za celoživotný vedecký prínos do
problematiky prevencie nozokomiálnych nákaz. Pán prof. Čižnár prezentoval
prednášku „ Biocide resistance, real risk in hospital environment?“ Ocenenie prevzal
spolu s ďalšími 14 osobnosťami z celého sveta za prítomnosti viac než 1000
účastníkov kongresu zo 65 krajín sveta.
Na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave sa dňa 15. októbra 2014 začali
slávnostné imatrikulácie študentov. Ako prví boli imatrikulovaní študenti Lekárskej
fakulty SZU v odbore všeobecného lekárstva a zubného lekárstva. Na Fakulte
zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici budú odovzdané študentom imatrikulačné
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listy 10. novembra 2014 a 13. novembra 2014 študentom Fakulty ošetrovateľstva a
zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave.
Dňa 15. októbra 2014 sa na pôde Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej
Bystrici uskutočnilo prvé pracovné stretnutie rektora SZU prof. MUDr. Petra
Šimka, CSc., s vedením a zamestnancami fakulty.
Fakulta verejného zdravotníctva SZU a Spoločnosť verejného zdravotníctva pripravili
dňa 15. októbra 2014 na pôde Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
III. Fórum verejného zdravotníctva na tému „Zdravie pri práci“. Podujatie sa
uskutočnilo pod záštitou JUDr. Zuzany Zvolenskej, ministerky zdravotníctva SR a
prof. MUDr. Petra Šimka, CSc., rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity.
23. konferencia klinickej farmakológie s medzinárodnou účasťou a 17. celoštátne
stretnutie etických komisií v Slovenskej republike sa pod záštitou prof. MUDr.
Petra Šimka, CSc., rektora SZU sa uskutočnilo v dňoch 16. - 17. októbra
2014 v Kongresovom centre Ministerstva zdravotníctva SR na Limbovej ul. 2
v Bratislave.
Na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave sa 17. októbra 2014
uskutočnilo stretnutie rektora SZU prof. MUDr. Petra Šimka, CSc., s rektorom
Univerzity Komenského prof. RNDr. Karolom Mičietom, PhD. Cieľom stretnutia
rektorov bolo zintenzívniť a rozšíriť spoluprácu a posilniť rámec vedecko-výskumnej,
pedagogickej a zdravotníckej spolupráce medzi univerzitami, jednotlivými fakultami
a pracoviskami.
Dňa 18. októbra 2014 sa na cvičisku strediska špeciálnej prípravy prezídia
Policajného zboru
SR v Stupave konalo cezhraničné súčinnostné ukážkové
cvičenie „KATKOM 2014“, na ktorom sa zúčastnili pedagógovia aj študenti Katedry
urgentnej zdravotnej starostlivosti a Katedry rádiologickej techniky Slovenskej
zdravotníckej univerzity z Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií.
Organizátorom projektu bolo naše školiace pracovisko Operačné stredisko
záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky.
Rektor SZU prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., sa dňa 23. októbra 2014
na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave stretol na pracovnom stretnutí
s delegáciou z Bieloruska. Rektor Viťebského inšitútu Družby národov, prof. MUDr.
Valerij Petrovič Dejkalo, priblížil svoju univerzitu, systém vysokého školstva v
Bielorusku i spôsob jeho financovania. V neskoršej diskusii sa hostia zaujímali najmä
o vedecko-výskumnú činnosť SZU, proces špecializácií a výchovu sestier. V závere
stretnutia obe strany podpísali Memorandum o spolupráci.
Dňa 24. októbra 2014 sa za účasti doc. JUDr. Ivana Gašparoviča,
CSc., bývalého prezidenta SR, podpredsedu vlády SR Petra Kažimíra a ministerky
zdravotníctva SR Zuzany Zvolenskej uskutočnila slávnostná inaugurácia rektora
Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave prof. MUDr. Petra Šimka, CSc.
Inaugurácie rektora SZU sa zúčastnili rektori a zástupcovia slovenských vysokých
škôl a ďalší významní hostia.
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Dňa 3. novembra 2014 rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity prof. MUDr.
Peter Šimko, CSc., odovzdal menovacie dekréty dekanke Fakulty verejného
zdravotníctva SZU doc. MUDr. Štefánii Moricovej, PhD., MPH, mim. prof. a
novému dekanovi Lekárskej fakulty SZU prof. MUDr. Jánovi Benetinovi, PhD.
Dňa 6. novembra 2014 sa na Fakulte zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej
Bystrici uskutočnil odber krvi realizovaný mobilnou odberovou jednotkou Národnej
transfúznej služby Slovenskej republiky. Odber krvi bol súčasťou kampane
Študentská kvapka krvi. Zúčastnilo sa ho 40 darcov predovšetkým z radov
študentov, ale aj pedagógov, z ktorých viacerí darovali krv po prvýkrát.
V aule Polyfunkčného objektu SZU so sídlom v Banskej Bystrici sa dňa 10.
novembra 2014 uskutočnila slávnostná imatrikulácia študentov Fakulty
zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity. Imatrikulovaní boli študenti
prvých ročníkov študijných odborov fyzioterapia, laboratórne vyšetrovacie metódy
v zdravotníctve, ošetrovateľstvo a urgentná zdravotná starostlivosť, ktorí z rúk
dekanky Fakulty zdravotníctva SZU doc. PhDr. Beáty Frčovej, PhD., MPH
prevzali imatrikulačný list.
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej
univerzity v Bratislave dňa 11. novembra 2014 zrealizovala 6. medzinárodnú
vedeckú konferenciu Horizonty starostlivosti o zdravie. Záštitu nad podujatím
prevzal rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislava prof. MUDr. Peter
Šimko, CSc.
Dňa 13. novembra 2014 sa na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych
odborných štúdií SZU v Bratislave konali slávnostné imatrikulácie študentov prvých
ročníkov. Z rúk dekanky fakulty, Dr. h. c. prof. PhDr. Dany Farkašovej, CSc.,
prevzali imatrikulačný list študenti v študijných odboroch: Ošetrovateľstvo ,Pôrodná
asistencia, Fyzioterapia, Urgentná zdravotná starostlivosť a Rádiologická technika.
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave si 18. novembra 2014 pripomenula
Medzinárodný deň študentstva. Rektor SZU prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., udelil
Akademickú pochvalu rektora SZU 10 študentom za výborné študijné výsledky
a reprezentáciu univerzity. Ďakovné listy za kvalitnú pedagogickú činnosť,
za príkladné úsilie, ktorým sa zaslúžili o vedecké i odborné úspechy študentov,
odovzdal 9 pedagógom univerzity.
V priestoroch Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave sa 26. novembra
2014 uskutočnil 1. ročník Univerzitných majstrovstiev v kardiopulmonálnej
resuscitácii študentov.
Vo štvrtok 4. decembra 2014 sa uskutočnil na pôde Slovenskej zdravotníckej
univerzity v Bratislave Deň otvorených dverí. Celouniverzitné podujatie svojím
príhovorom zahájil prorektor pre pregraduálne štúdium SZU doc. RNDr. Viktor
Majtán, CSc. O úspešné podujatie prejavilo záujem viac ako 200 študentov,
pedagógov i širšia verejnosť.
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V dňoch 9. a 10. decembra 2014 sa na Slovenskej zdravotníckej univerzite
uskutočnil kick-off meeting k projektu HELP (Healthcare English Language
Programme). HELP je projekt Strategického partnerstva, podporovaný Európskou
komisiou, v rámci programu Erasmus+. Partnerské inštitúcie z Nemecka, Írska,
Španielska, Litvy, Poľska, Českej republiky a Slovenska si kladú za cieľ vytvoriť
inovatívny štandard vo výučbe angličtiny v oblasti zdravotníctva na zlepšenie
komunikačných a interkultúrnych znalostí. HELP poslúži ako výučbový program
pre študentov i absolventov zdravotníckych odborov. Táto platforma bude zostavená
v roku 2017.
Dňa 10. decembra 2014 sa na Fakulte zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej
Bystrici uskutočnil Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium v študijných
odboroch fyzioterapia, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve,
ošetrovateľstvo a urgentná zdravotná starostlivosť.
Dňa 17. decembra 2014 sa v Kongresovej sále MZ SR uskutočnil prvý Vianočný
koncert Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.
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III. INFORMÁCIE O POSKYTOVANOM VYSOKOŠKOLSKOM
VZDELÁVANÍ
Výchovno-vzdelávacia činnosť na Slovenskej zdravotníckej univerzite
v Bratislave v roku 2014 sa riadila zákonom 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj
vnútornými predpismi univerzity.
Štúdium bolo na SZU v roku 2014 realizované prezenčnou metódou, dennou
a externou formou štúdia.
Všetky aktivity univerzity boli orientované tak, aby bola docielená stále sa
zvyšujúca kvalita a efektívnosť výchovno-vzdelávacieho procesu. Výchovnovzdelávací proces sa realizoval s prepojením poznatkov vedeckého výskumu na
zdravotnícku prax.
a. Údaje o študijných programoch (tabuľka č. 14 – zoznam akreditovaných študijných
programov k 31. 10. 2013, komentár k tabuľke č. 15 – pozastavenie práva, odňatie práva, skončenie
platnosti).

K 1. septembru 2014 sa podieľali jednotlivé fakulty Slovenskej zdravotníckej
univerzity na výučbe nasledovne:

Lekárska fakulta realizovala výučbu 2 študijných programov - všeobecné
lekárstvo a zubné lekárstvo – len dennou prezenčnou formou štúdia v spojenom
prvom a druhom stupni.
V treťom stupni štúdia fakulta realizovala 2 študijné programy vnútorné
choroby a chirurgia v dennej i externej forme štúdia.
V anglickom jazyku realizovala výučbu 1 študijného programu všeobecné
lekárstvo len dennou prezenčnou formou štúdia v spojenom prvom a druhom
stupni.
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií realizovala výučbu

5 študijných programov – ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, fyzioterapia,
rádiologická technika, urgentná zdravotná starostlivosť – dennou prezenčnou
formou štúdia v prvom stupni vysokoškolského štúdia.
Zároveň realizovala výučbu 5 študijných programov – fyzioterapia,
rádiologická technika, urgentná zdravotná starostlivosť, fyziologická a klinická výživa
– externou prezenčnou formou štúdia v prvom stupni vysokoškolského štúdia.
V študijnom programe sociálna práca v septembri 2014 nebol otvorený 1. ročník
štúdia pre nedostatočný záujem o štúdium. V danom študijnom programe už tretí
akademický rok nie je dostatočný záujem o štúdium. V septembri 2014 nebol
otvorený 1. ročník študijného programu fyziologická a klinická výživa.
V druhom stupni vysokoškolského štúdia fakulta realizovala výučbu 2
študijných programov – ošetrovateľstvo, fyzioterapia - externou prezenčnou formou
štúdia.
V treťom stupni vysokoškolského štúdia fakulta realizovala výučbu 1
študijného programu ošetrovateľstvo.
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Fakulta verejného zdravotníctva realizovala výučbu jedného študijného

programu – verejné zdravotníctvo – dennou i externou prezenčnou formou štúdia
v prvom stupni vysokoškolského štúdia.
Zároveň realizovala výučbu 1 študijného programu – verejné zdravotníctvo –
dennou i externou prezenčnou formou štúdia v druhom stupni vysokoškolského
štúdia.
V treťom stupni vysokoškolského štúdia fakulta realizovala výučbu 1
študijného programu – verejné zdravotníctvo – v dennej i externej forme štúdia.

Fakulta zdravotníctva realizovala výučbu 4 študijných programov –
ošetrovateľstvo, fyzioterapia, urgentná zdravotná starostlivosť, laboratórne
vyšetrovacie metódy v zdravotníctve – dennou prezenčnou formou štúdia v prvom
stupni vysokoškolského štúdia.
Zároveň realizovala výučbu 1 študijného programu – urgentná zdravotná
starostlivosť – externou prezenčnou formou štúdia v prvom stupni vysokoškolského
štúdia. V študijnom programe laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve v
externej forme štúdia a v študijnom programe fyzioterapia v externej forme štúdia
v septembri 2014 nebol otvorený 1. ročník štúdia pre nedostatočný záujem o
štúdium.
V druhom stupni vysokoškolského štúdia fakulta realizovala výučbu 2
študijných programov – ošetrovateľstvo, fyzioterapia - externou prezenčnou formou
štúdia.
V treťom stupni vysokoškolského štúdia fakulta nerealizovala žiadne
vzdelávanie.
V roku 2014 nebol žiadnej fakulte pozastavený, alebo zrušený študijný
program.
b. Údaje o študentoch a ich štruktúre (tabuľka č.1 a č.1a v prílohe)
V roku 2014, k 31. 10. 2014, bolo na univerzite zapísaných 2237 študentov
v dennej i externej forme štúdia v 1., 2. a 3. stupni, čo je o 10 študentov viac ako
v minulom akademickom roku.
V dennej forme štúdia bolo zapísaných v prvom, druhom a treťom stupni
štúdia 1152 študentov, čo je o 85 študentov viac ako v minulom akademickom
roku, z toho 102 študentov inej štátnej príslušnosti, čo predstavuje 9,71 %.
V externej forme štúdia bolo zapísaných v prvom, druhom a treťom stupni
štúdia 1085 študentov, čo je o 75 študentov menej ako v minulom akademickom
roku, z toho 269 študentov inej štátnej príslušnosti, čo predstavuje 24,79 %.
Na Lekárskej fakulte bolo celkovo zapísaných 444 študentov, z toho 100
študentov inej štátnej príslušnosti, čo predstavuje 22,52 %, čo predstavuje nárast
o viac ako 10% v porovnaní s minulým akademickým rokom.
V dennej forme štúdia, v spojenom štúdiu prvého a druhého stupňa bolo
zapísaných 380 študentov, z toho 99 študentov inej štátnej príslušnosti, čo
predstavuje 26,05 %.
V dennej forme štúdia, v treťom stupni štúdiu bolo
zapísaných 13 študentov, z toho žiaden študent nie je inej štátnej príslušnosti.
V externej forme štúdia v treťom stupni bolo zapísaných 50 študentov z toho
bol zapísaný 1 študent inej štátnej príslušnosti, čo predstavuje 2,00 %.
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Na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií bolo celkovo
zapísaných 1021 študentov, čo je o dvoch študentov viac ako v minulom
akademickom roku, z toho 235 študentov inej štátnej príslušnosti, čo predstavuje
23,02 %.
V dennej forme štúdia, v prvom stupni bolo zapísaných celkovo 355
študentov, z toho 2 študenti inej štátnej príslušnosti, čo predstavuje 0,56%.
V dennej forme štúdia v druhom stupni fakulta štúdium nerealizuje. V dennej forme
štúdia v treťom stupni štúdia bolo zapísaných 7 študentov, žiadny študent nebol inej
štátnej príslušnosti.
V externej forme štúdia bolo zapísaných celkovo 659 študentov, z toho
233 študentov inej štátnej príslušnosti, čo predstavuje 35,35 %.
V externej forme štúdia, v prvom stupni bolo zapísaných 221 študentov,
z toho 82 študentov inej štátnej príslušnosti, čo je o 27 študentov menej ako
v minulom akademickom roku, čo predstavuje 37,10%. V externej forme štúdia
v druhom stupni štúdia bolo zapísaných 412 študentov, z toho 148 študentov inej
štátnej príslušnosti, čo predstavuje
35,92 %. Záujem o študijný program
fyzioterapia je naozaj veľký aj za našimi hranicami už niekoľko rokov. V externej
forme štúdia v treťom stupni štúdia bolo zapísaných 26 študentov, z toho 3 študenti
inej štátnej príslušnosti, čo predstavuje 11,53 %.
Na Fakulte verejného zdravotníctva bolo celkovo zapísaných 233 študentov,
z toho 2 študenti inej štátnej príslušnosti, čo predstavuje 0,85 %.
V dennej forme štúdia, v prvom stupni bolo zapísaných celkovo 74
študentov, žiaden študent inej štátnej príslušnosti. V dennej forme štúdia
v druhom stupni bolo zapísaných celkovo 36 študentov, čo je pokles o 10 študentov
oproti minulému akademickému roku, žiaden študent inej štátnej príslušnosti.
V dennej forme štúdia v treťom stupni štúdia bolo zapísaných 7 študentov, z toho 1
študent inej štátnej príslušnosti, čo predstavuje 14,28%.
V externej forme štúdia bolo zapísaných celkovo 116 študentov, z toho
1 študent inej štátnej príslušnosti, čo predstavuje 0, 86 %.
V externej forme štúdia, v prvom stupni bolo zapísaných 29 študentov, čo je
o 6 študentov menej ako v minulom akademickom roku, z toho žiaden študent inej
štátnej príslušnosti. V externej forme štúdia v druhom stupni štúdia bolo zapísaných
36 študentov, čo je v porovnaní s minulým akademickým rokom viac o 18
študentov, z toho 1 študent inej štátnej príslušnosti, čo predstavuje 2,77 %.
V externej forme štúdia v treťom stupni štúdia bolo zapísaných 51, z toho žiaden
študent inej štátnej príslušnosti.
Na Fakulte zdravotníctva bolo celkovo zapísaných 539 študentov, čo je o 55
študentov menej v porovnaní s minulým akademickým rokom, z toho 34 študentov
inej štátnej príslušnosti, čo predstavuje 6,30 %.
V dennej forme štúdia, v prvom stupni bolo zapísaných celkovo 280
študentov, z toho žiaden študenti inej štátnej príslušnosti. V dennej forme štúdia
v druhom stupni fakulta štúdium nerealizuje. V dennej forme štúdia v treťom stupni
štúdia fakulta štúdium nerealizuje.
V externej forme štúdia bolo zapísaných celkovo 259 študentov, čo je
v porovnaní s minulým akademickým rokom menej o 64 študentov, z toho 34
študentov inej štátnej príslušnosti, čo predstavuje 13,12 %.
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V externej forme štúdia, v prvom stupni bolo zapísaných 49 študentov, čo je
v porovnaní s minulým akademickým rokom menej o 29 študentov, z toho žiaden
študent inej štátnej príslušnosti. V externej forme štúdia v druhom stupni štúdia
bolo zapísaných 210 študentov, teda o 35 študentov menej ako v minulom
akademickom roku, z toho 34 študentov inej štátnej príslušnosti, čo predstavuje
16,19 %. V externej forme štúdia v treťom stupni štúdia fakulta štúdium
nerealizuje.
Pri prehľade počtu študentov za posledných 6 akademických rokov (tabuľka
č.1a v prílohe) musíme konštatovať, že najvyšší počet študentov bol v akademickom
roku 2008/2009. Potom začal neustále klesať počet študentov v externej forme
štúdia. Bolo to spôsobené stále nižším záujmom o dovtedy najpočetnejšie zastúpený
študijný program – ošetrovateľstvo v prvom stupni štúdia. Záujem však klesá na
FOZOŠ a na FZ aj v druhom stupni štúdia v programe ošetrovateľstvo.
Predpokladáme, že aj v ďalšom období bude počet uchádzačov
o vysokoškolské štúdium v externej forme štúdia klesať, čo môže súvisieť aj
s presýtenosťou pracovného trhu niektorými absolventmi, ale taktiež aj tým, že
zamestnanci verejnej správy, ktorí boli nútení zo zákona získať vysokoškolské
vzdelanie, vysokoškolský diplom už získali. Klesá záujem aj o študijný program
fyzioterapia na Fakulte zdravotníctva v prvom stupni vysokoškolského vzdelávania
v externej forme štúdia, ako aj o študijný program laboratórne vyšetrovacie metódy
v zdravotníctve - pre nezáujem uchádzačov fakulta zatiaľ neotvorila študijný
program laboratórne vyšetrovacie metódy v externej forme štúdia. Veľký záujem je
stále o študijný program fyzioterapia v druhom stupni štúdia.
V dennej forme štúdia však počet študentov stále stúpa. K 31. 10. 2014 bolo
zapísaných viac študentov dennej formy štúdia ako študentov externej formy štúdia.
Údaje o nízkych počtoch študentov by nás mali viesť k tomu, aby sme
v ďalšom období triezvo posúdili, v akom počte študentov je výhodné v septembri
začať s výučbou takéhoto nízko početného študijného programu (fyziologická a
klinická výživa – externá forma štúdia prvý stupeň štúdia, verejné zdravotníctvo –
externá forma štúdia v prvom i druhom stupni štúdia, laboratórne a vyšetrovacie
metódy v zdravotníctve – externá forma štúdia, prvý stupeň štúdia). Zároveň sa
musíme v budúcom akademickom roku rozhodnúť, či začneme s výučbou tých
istých študijných programov (s nižším počtom študentov) len na jednej z dvoch
fakúlt univerzity.
c. mobilita študentov
V akademickom roku 2013/2014 SZU vyslala 12 študentov na mobilitné
pobyty za účelom štúdia v rámci programu Erasmus (Tabuľka č. 6).
LF SZU vyslala 1 študenta na Albert-Ludwigs University of Freiburg do Nemecka na
6 mesiacov a 1 študentku na University of Málaga do Španielska na 5,25 mesiaca.
FOaZOŠ SZU vyslala 8 študentov na Univerzitu Palackého v Olomouci v Českej
republike na súhrnný počet 44,75 mesiacov.
FVZ SZU vyslala na mobilitu Ostravskú univerzitu v Ostrave 2 študentky v celkovom
počte na 10 mesiacov.
V kalendárnom roku 2014 celkovo vycestovalo v rámci programu Erasmus
na mobilitu do zahraničia 23 študentov.
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d. Údaje o záujme o štúdium a výsledkoch prijímacieho konania (tabuľka
3a, 3b, 3c prvého stupňa a spojeného prvého a druhého stupňa, druhého stupňa a tretieho stupňa
v prílohe).

Prijímanie uchádzačov na Slovenskú zdravotnícku univerzitu a jej fakulty sa
dialo v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Jednotlivé fakulty mali vypracované dostatočné množstvo otázok, z ktorých sa
generovali otázky pre uchádzačov o vysokoškolské štúdium – pre každého
uchádzača iný test. Testy sa generovali v dostatočnom množstve, aby aj posledný
uchádzač si mal možnosť vybrať z viacerých obálok.
Na fakultách sú prípravou otázok poverení pedagogickí pracovníci. Písomný
test je zostavený v rozsahu učebnej látky gymnázia. Podmienkou zaradenia do
prijímacieho konania je ukončenie úplného stredného vzdelania s maturitou, alebo
úplného stredného odborného vzdelania s maturitou a zdravotná spôsobilosť na
výkon povolania.
Podmienky prijímacieho konania na štúdium na fakultách určuje dekan a
schvaľuje Akademický senát. Podmienky sú zverejňované najneskôr do 20.
septembra v akademickom roku, ktorý predchádza akademickému roku, v ktorom sa
štúdium má začať. Informácie pre uchádzačov sú uverejnené na web stránke
univerzity. Prihlášky na vysokú školu a termíny prijímacích skúšok stanovuje fakulta:
- uchádzači musia spĺňať predpísané zdravotné kritériá na výkon povolania v
zdravotníctve,
- každý uchádzač priloží k prihláške kópiu maturitného vysvedčenia overenú
notárom alebo matrikou,
- všetci uchádzači priložia k prihláške stručný životopis,
- uchádzači, ktorí maturujú v tomto akademickom roku, predložia overenú kópiu
maturitného vysvedčenia v deň konania prijímacej skúšky,
- potvrdenie lekára o zdravotnom stave uchádzača.
Výsledky sú zverejnené na webovom sídle univerzity.
V roku 2014 sa prihlásilo na vysokoškolské štúdium (prvý a druhý stupeň
štúdia a spojený prvý a druhý stupeň štúdia) na Slovenskú zdravotnícku univerzitu
2045 uchádzačov, z toho na dennú formu štúdia 1584 uchádzačov, čo
predstavuje 78,23 %. Na externú formu 461 uchádzačov, čo predstavuje
22,54 %.
Na lekárske vedy sa prihlásilo 579 uchádzačov, čo predstavuje z celkového
počtu prihlásených 2045 uchádzačov 28,31 %, na zubné lekárstvo sa prihlásilo 217
uchádzačov, čo prestavuje z celkového počtu prihlásených 2045 uchádzačov
10,61% na nelekárske zdravotnícke vedy sa prihlásilo 1249 uchádzačov, čo
predstavuje z celkového počtu prihlásených 2045 uchádzačov 61,07 % a na
spoločenské a behaviorálne vedy sa prihlásilo 0 uchádzačov.
Na dennú formu 1. stupňa štúdia, spojeného 1. a 2. stupňa štúdia a 2.
stupňa štúdia sa prihlásilo celkovo 1584 uchádzačov, z toho 579 na lekárske vedy,
čo je 36,55 %, na zubné lekárstvo 217 uchádzačov, čo je 13,69 % a 788
uchádzačov na nelekárske zdravotnícke vedy, čo je 49,74 %.
Na externú formu 1. stupňa štúdia, spojeného 1. a 2. stupňa štúdia a 2.
stupňa štúdia sa prihlásilo celkovo 461 uchádzačov, z toho na nelekárske
zdravotnícke vedy 461 uchádzačov, čo je 100 %, na spoločenské a behaviorálne
vedy sa neprihlásil žiaden uchádzač.
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Na dennú formu 1. stupňa štúdia a spojeného 1 a 2. stupňa štúdia sa
prihlásilo 1547 uchádzačov, z toho na lekárske vedy 579 uchádzačov, čo je 37, 42
%, na zubné lekárstvo 217 uchádzačov, čo je 14, 02 %, na nelekárske zdravotnícke
vedy 751 uchádzačov, čo je 48,54 % a na spoločenské behaviorálne vedy 0
uchádzačov.
Na dennú formu 2. stupňa štúdia sa prihlásilo 37 uchádzačov, z toho na
nelekárske zdravotnícke vedy 37 uchádzačov, čo je 100,00 %.
Na externú formu 2. stupňa štúdia sa prihlásilo 358 uchádzačov, z toho na
nelekárske zdravotnícke vedy 358 uchádzačov, čo je 100,00 %.
Na Lekársku fakultu sa celkovo prihlásilo 796 uchádzačov, zúčastnilo sa
celkovo 705 uchádzačov a prijatých bolo celkovo 86 uchádzačov, čo predstavuje
10,80 % prijatých uchádzačov z prihlásených uchádzačov. Zapísaných bolo celkovo
66 uchádzačov, čo predstavuje 85,71 % zapísaných uchádzačov z prijatých
uchádzačov.
Celkovo sa na Lekársku fakultu prihlásilo spolu so študentmi vyučovanými
v anglickom jazyku v študijnom programe všeobecné lekárstvo 883 uchádzačov.
Prijímacieho konania sa zúčastnilo 742 uchádzačov a prijatých bolo celkovo 123
uchádzačov, čo predstavuje 16,57 % zo zúčastnených uchádzačov.
Na študijný program všeobecné lekárstvo bolo prihlásených 579 uchádzačov,
prijatých bolo 64 uchádzačov, čo predstavuje 11,05 % prijatých uchádzačov z
prihlásených. Na štúdium do akademického roku 2014/2015 sa zapísalo 45
uchádzačov, čo predstavuje 81,81 % zapísaných uchádzačov z prijatých
uchádzačov.
Na študijný program zubné lekárstvo sa prihlásilo 217 uchádzačov, prijatých
bolo 22 uchádzačov, čo predstavuje 10,13 % prijatých uchádzačov z prihlásených.
Na štúdium do akademického roku 2014/2015 sa zapísalo 21 uchádzačov, čo
predstavuje 95,45 % zapísaných uchádzačov z prijatých uchádzačov.
Celkovo sa na Fakultu ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
prihlásilo celkovo 702 uchádzačov a prijatých bolo celkovo 484 uchádzačov, čo
predstavuje 68,94 % prijatých uchádzačov z prihlásených uchádzačov. Zapísaných
bolo celkovo 382 uchádzačov, čo predstavuje 54,41 % zapísaných uchádzačov
z prijatých uchádzačov.
Na prvý stupeň štúdia v dennej i externej forme štúdia sa prihlásilo 455
uchádzačov, prijatých bolo 237, čo predstavuje 52,08 % prijatých uchádzačov z
prihlásených. Na štúdium sa zapísalo 184 uchádzačov, čo predstavuje 77,63 %
zapísaných uchádzačov z prijatých uchádzačov.
Na druhý stupeň štúdia v externej forme štúdia sa prihlásilo 247 uchádzačov,
prijatých bolo 247, čo predstavuje 100,00 % prijatých uchádzačov z prihlásených.
Na štúdium sa zapísalo 198 uchádzačov, čo predstavuje 80,16 % zapísaných
uchádzačov z prijatých uchádzačov.
Celkovo sa na Fakultu verejného zdravotníctva prihlásilo celkovo 150
uchádzačov a prijatých bolo celkovo 107 uchádzačov, čo predstavuje 71,33 %
prijatých uchádzačov z prihlásených uchádzačov. Zapísaných bolo celkovo 79
uchádzačov, čo predstavuje 73,83 % zapísaných uchádzačov z prijatých
uchádzačov.
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Na prvý stupeň štúdia v dennej i externej forme štúdia sa prihlásilo 89
uchádzačov, prijatých bolo 52, čo predstavuje 58,42 % prijatých uchádzačov
z prihlásených. Na štúdium sa zapísalo 34 uchádzačov, čo predstavuje 65,38 %
zapísaných uchádzačov z prijatých uchádzačov.
Na druhý stupeň štúdia v dennej i externej forme štúdia sa prihlásilo 61
uchádzačov, prijatých bolo 55, čo predstavuje 90,16 % prijatých uchádzačov z
prihlásených. Na štúdium sa zapísalo 45 uchádzačov, čo predstavuje 81,81 %
zapísaných uchádzačov z prijatých uchádzačov.
Na Fakultu zdravotníctva sa prihlásilo celkovo 397 uchádzačov, prijatých
bolo celkovo 236 uchádzačov, čo predstavuje 59,44 % prijatých uchádzačov
z prihlásených. Na štúdium sa zapísalo celkovo 195 uchádzačov, čo predstavuje
82,62 % zapísaných uchádzačov z prijatých uchádzačov.
Na prvý stupeň v dennej i externej forme štúdia sa prihlásilo 310 uchádzačov,
prijatých bolo 149, čo predstavuje 48,06 % prijatých uchádzačov z prihlásených.
Na štúdium sa zapísalo 125 uchádzačov, čo predstavuje 83,89 % zapísaných
uchádzačov z prijatých uchádzačov.
Na druhý stupeň štúdia v externej forme štúdia sa prihlásilo 87 uchádzačov,
prijatých bolo 87, čo predstavuje 100,00 % prijatých uchádzačov z prihlásených.
Na štúdium sa zapísalo 70 uchádzačov, čo predstavuje 80,45 % zapísaných
uchádzačov z prijatých uchádzačov.
e. Údaje o absolventoch (tabuľka č. 2)
V akademickom roku 2013/2014 ukončilo štúdium na univerzite celkovo
v prvom stupni štúdia, v druhom stupni štúdia, v treťom stupni štúdia, v spojenom
prvom a druhom stupni štúdia v dennej i externej forme štúdia 701 absolventov,
z toho 95 študentov inej štátnej príslušnosti, čo predstavuje 13,55 % študentov
inej štátnej príslušnosti z celkového počtu skončených študentov.
Na Lekárskej fakulte ukončilo štúdium celkovo v spojenom prvom a druhom
stupni štúdia a v treťom stupni štúdia 54 študentov, z toho 1 študent inej štátnej
príslušnosti, čo predstavuje 1,85 % študentov inej štátnej príslušnosti z celkového
počtu skončených študentov.
V dennej forme štúdia ukončilo štúdium v spojenom prvom a druhom stupni
štúdia a v treťom stupni 43 študentov, z toho 1 študent inej štátnej príslušnosti, čo
predstavuje 2,32 % z celkového počtu skončených študentov.
V externej forme štúdia v treťom stupni štúdia ukončilo štúdium 10
študentov, z toho žiaden študent inej štátnej príslušnosti. V spojenom prvom a
druhom stupni štúdia sa externá forma štúdia nerealizuje.
Na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií ukončilo
štúdium celkovo v prvom stupni štúdia, v druhom stupni štúdia a v treťom stupni
štúdia v dennej i externej forme štúdia 361 študentov, z toho 70 cudzincov, čo
predstavuje 19,39 % študentov inej štátnej príslušnosti z celkového počtu
skončených študentov.
V dennej forme štúdia v prvom stupni štúdia a v treťom stupni štúdia
ukončilo štúdium 107 študentov, z toho žiaden študent inej štátnej príslušnosti.
V druhom stupni štúdia sa denná forma štúdia nerealizuje.
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V externej forme štúdia v prvom stupni štúdia, v druhom stupni štúdia
a v treťom stupni štúdia ukončilo štúdium 254, čo je o 102 študentov menej ako
v minulom akademickom roku. Z toho 70 študentov inej štátnej príslušnosti, čo
predstavuje 27,55 % študentov inej štátnej príslušnosti z celkového počtu
skončených študentov.
Na Fakulte verejného zdravotníctva ukončilo štúdium celkovo v prvom stupni
štúdia, v druhom stupni štúdia a v treťom stupni štúdia v dennej i externej forme
štúdia 79 študentov, z toho žiaden inej štátnej príslušnosti.
V dennej forme štúdia v prvom stupni štúdia, v druhom stupni štúdia
a v treťom stupni štúdia ukončilo štúdium 57 študentov, z toho žiaden študent inej
štátnej príslušnosti.
V externej forme štúdia v prvom stupni štúdia, v druhom stupni štúdia
a v treťom stupni štúdia ukončilo štúdium 22 študentov, z toho žiaden študent inej
štátnej príslušnosti.
Na Fakulte zdravotníctva ukončilo štúdium celkovo v prvom stupni štúdia,
v druhom stupni štúdia v dennej i externej forme štúdia 207 študentov, z toho 24
študentov inej štátnej príslušnosti, čo predstavuje 11,59 % študentov inej štátnej
príslušnosti z celkového počtu skončených študentov. Štúdium v treťom stupni
štúdia fakulta nerealizuje v dennej ani externej forme štúdia.
V dennej forme štúdia v prvom stupni štúdia a v druhom stupni štúdia
ukončilo štúdium 61 študentov, z toho žiaden študent inej štátnej príslušnosti.
V druhom stupni štúdia sa denná forma štúdia nerealizuje.
V externej forme štúdia v prvom stupni štúdia a v druhom stupni štúdia
ukončilo štúdium 122 študentov. Z toho 24 študentov inej štátnej príslušnosti, čo
predstavuje 19,67 % študentov inej štátnej príslušnosti z celkového počtu
skončených študentov.
Univerzita za svoje obdobie vydala vysokoškolské diplomy 7883 študentom
v prvom stupni štúdia v druhom stupni štúdia a v spojenom prvom a druhom stupni
štúdia, z toho 5085 na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií,
1939 absolventom na Fakulte zdravotníctva, 763 absolventom na Fakulte verejného
zdravotníctva a 96 absolventom na Lekárskej fakulte.
Najvyšší počet absolventov bol v akademickom roku 2008/2009 a to 1291.
Za posledné dva roky klesá počet absolventov, najmä na Fakulte ošetrovateľstva
a zdravotníckych odborných štúdií. Uvedené je spôsobené poklesom študentov
v študijnom programe ošetrovateľstvo, nakoľko nie je možné prijímať študentov na
štúdium do externej formy štúdia v prvom stupni štúdia. Počet absolventov klesá
od akademického roku 2008/2009, kedy bol zatiaľ najvyšší počet absolventov.
f) úspechy študentov na národnej a medzinárodnej úrovni
V dňoch 25.6 - 27.6. 2014 sa študent Lekárskej fakulty SZU Kristián Šimko
zúčastnil šiesteho ISMCK (International Student Medical Congress Košice), ktorý sa
konal v Košiciach na Slovensku. ISMCK vznikol na podklade iniciatívy študentov
medicíny SMMK (Spolok medikov mesta Košice) na Lekárskej fakulte Univerzity
Pavla Josefa Šafárika v Košiciach. ISMCK bol veľkým úspechom s počtom študentov
vyše 130 študentov z celého sveta. Na tejto odbornej akcii študentov medicíny mal
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aktívnu účasť: prednáška v sekcii „Clinical Medicine – Surgery & Gynecology“ na
tému „Duodenopancreatectomy with vascular reconstruction“, bola na uzatváracej
ceremónii ocenená a získal prvé miesto po zhodnotení všetkých prác odbornou
porotou. Takéto výborné umiestnenie ešte dodatočne významne vyzdvihuje už teraz
vysokú úroveň Slovenskej zdravotníckej univerzity. Účasť našich študentov na
takýchto akciách zviditeľňuje LF SZU nielen na Slovensku, ale aj vo svete, a to
predovšetkým aktívnou účasťou štyroch Slovákov na kongrese.
Študent Lekárskej fakulty SZU Kristián Šimko získal 1. miesto v sekcii Gynecology
& Surgery (Gynekológia a chirurgia) na kongrese ISMCK (International Student
Medical Congress Košice), ktorý sa konal v Košiciach na Slovensku.
ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ
Dňa 24. 4. 2014 sa konala V. celouniverzitná konferencia študentskej
vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ) na SZU, ktorá prebiehala v 4 samostatných
sekciách podľa jednotlivých fakúlt. Nad podujatím prebrala záštitu rektorka
Slovenskej zdravotníckej univerzity Dr. h. c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc..
Celkove bolo prezentovaných 30 prác študentov pregraduálneho štúdia, z toho 15
prác na FOaZOŠ, 8 prác na FVZ, 3 prác na FZ v Banskej Bystrici a 4 práce na LF.
Navyše, v rámci fakultného kola ŠVOČ LF bolo odprezentovaných 9 najlepších
doktorandských prác.
Na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU sa uskutočnil už
10. ročník konferencie Študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ). Cieľom
ŠVOČ je uvedenie študentov fakulty do vedecko-výskumnej práce. Samostatná
vedecko-výskumná práca má u študentov podporiť orientáciu v odbornej literatúre
a v najnovších vedeckých poznatkoch, schopnosť samostatného spracovania
odbornej témy, jej prezentáciu a obhajobu výsledkov práce v diskusii. Študenti
pracovali na odborných témach v priebehu celého akademického roka pod vedením
svojich konzultantov z radov pedagógov fakulty. Vyvrcholením ŠVOČ na fakulte bola
10. študentská vedecká konferencia, ktorá sa konala v odbornej sekcii dňa
28.4.2014. Záštitu nad konferenciou prebrala rektorka SZU Dr. h. c. prof. PhDr.
Dana Farkašová, CSc. Konferencia bola organizovaná Radou ŠVOČ, ktorá
koordinovala priebeh počas celého akademického roka na fakultnej úrovni. Fakultu
ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií reprezentovalo 21 študentov.
Odborné vedecké práce hodnotila hodnotiaca komisia vymenovaná dekanom
fakulty.
Na 1. mieste sa umietnila Patrícia Zekúciová : Familiárna hypercholesterolémia
Na 2. mieste sa umiestnila Veronika Hrádeková : Žiť plnohodnotný život
s diabetom 1. typu
Na 3.mieste sa umiestnili :
Dominik Danek: Digitálne a analógové systémy v rádiológii
a Pavol Rzavský:Úrazy v skateboardingu
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Z abstraktov študentských vedeckých prác bol zostavený zborník, ktorý je dostupný
v Univerzitnej knižnici.
Dňa 28. apríla 2014 sa na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave konala
konferencia ŠVOČ. Prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc., prodekanka pre vedu a výskum
zdôraznila, že základným predpokladom a hybnou silou rozvoja v medicíne je veda
a výskum a teda
vedecká a výskumná činnosť musí byť a je pevnou
a neoddeliteľnou súčasťou pracovnej náplne lekára a študenta medicíny. Sekcia
ŠVOČ študentov pregraduálneho štúdia predniesli výsledky svojej vedeckovýskumnej činnosti 4 medici LF SZU. O výslednom umiestnení rozhodovala odborná
komisia, ktorej členmi boli: prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc., prodekanka pre vedu a
výskum, doc. RNDr. Ivan Varga, PhD.,Ústav histológie a embryológie LF SZU a
MUDr. Ivan Sedlák, PhD., MPH, Klinika chirurgickej onkológie LF SZU a NOÚ.
Na 1. mieste sa umiestnila : Alena Zelenáková (4. ročník): Možnosti hodnotenia
funkčnej triedy pacienta.
Komisia udelila dve 2. miesta, na ktorých sa umiestnili:Beáta Kútna (4. ročník):
Taktika liečby pečeňových metastáz kolorektálneho karcinómu a MichaelaTakáčová
(5. ročník): Nové perspektívy v diagnostike karcinómu krčka maternice.
Na 3. mieste sa umiestnila: Anita Kľučarová (3. ročník): Remisia u pacientov s
reumatoidnou artritídou liečených biologickou liečbou.
Po sekcii pregraduálnych študentov nasledovala prezentácia 9 vedeckých prác
doktorandov LF SZU , ktoré boli akceptované a odmenené kreditmi. Poradie komisia
nehodnotila .
Fakultné kolo študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) sa uskutočnilo v apríli
2014. ŠVOČ sa zúčastnili študenti študijných programov ošetrovateľstvo a urgentná
zdravotná starostlivosť, ktorí prezentovali práce zamerané na životný štýl mladých
ľudí.
Na 1. mieste sa umiestnila – Kristína Zlúkyová – Prieskum v oblasti užívania
hormonálnej antikoncepcie študentkami stredných a vysokých škôl
Na 2. mieste sa umiestnila – Lucia Jančová – Prieskum v oblasti prevencie
rakoviny krčka maternice u dievčat 8. a 9. ročníka základných škôl
Na 3. mieste sa umiestnili Tomáš Danihel, Michal Adamský a kol. – Možnosti hodnotenia kvality
vyučovacieho procesu študentami.
Fakultná konferencia ŠVOČ Fakulty verejného zdravotníctva SZU ako súčasť III.
ročníka Univerzitnej konferencie študentskej vedecko-odbornej činnosti sa konala
28.4.2014 pod záštitou rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity.

30

Odborná komisia v zložení doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH, mim. prof. ako
predseda a členovia doc. PhMr. Marta Hurbánková, CSc., PhDr. Juraj Tihányi, PhD.,
PhDr., Matej Mucska, PhD., PhDr. Alexandra Gajdošíková, Bc. Kristína Plšková určila
nasledovné poradie na prvých troch miestach:
Na 1. mieste sa umiestnila: Bc. Veronika Trečková
Hodnotenie radiačnej záťaže očných šošoviek u intervenčných kardiológov
Ústav pracovnej zdravotnej služby, FVZ SZU
Školiteľ: doc. RNDr. Denisa Nikodemová, PhD.
Na 2. mieste sa umiestnila: Bc. Natália Pappová
Mikrobiálne zloženie ovzdušia a jeho vplyv na zdravie pacienta
Katedra epidemiológie, FVZ SZU
Školiteľ: RNDr. Jana Boledovičová, PhD., MPH
Na 3. mieste sa umiestnila: Bc. Jana Nikerlová
Gluténsenzitívna enteropatia a jej klinická, terapeutická a sociálna stránka
Katedra preventívnej a klinickej medicíny, FVZ SZU
Školiteľ: prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD., MPH
Z príspevkov bol vydaný Zborník abstraktov.
Počas roku 2014 prebehli na FZ v Banskej Bystrici 3 súťaže s aktívnou účasťou
študentov urgentnej zdravotnej starostlivosti.


Súťaž Šachtičky 15. – 17. 5. 2014 – aktívna účasť študenti UZS 2.ročníka
dennej formy štúdia



Súťaž Trauma dom 24. 11. 2014 – aktívna účasť študenti UZS 3 ročníka
dennej formy štúdia



Súťaž Lesnica 23. 09. 2014 – Slovenský Raj – aktívna účasť študenti UZS
3.ročníka dennej formy štúdia.

AKTIVITY ŠTUDENTOV









Exkurzia v Ortopedickej nemocnici vo Viedni;
Futbalový turnaj o pohár rektora SZU;
Univerzitná regata;
I. workshop s medzinárodnou účasťou „Pôrodná asistencia - vzdelávanie
a odborná prax“,
Projekt Nadácia Tatra Banka,
Medzinárodný deň fyzioterapie,
Organizácia I. ročníka Univerzitných majstrovstiev v kardiopulmonálnej
resuscitácii SZU 2014, ktoré sa konali 26. 11. 2014,
Spoluorganizácia 3. ročníka podujatia „5 minút pre zdravie“. V OC Galleria
Eurovea prezentovali ukážky prvej pomoci a sanitky.
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g) Ocenenia študentov
 LEŠŤ 2014, IV. ročník súťaže záchranárskych posádok: 27. – 29.
marca 2014. Prvýkrát v histórii samotnej súťaže sa podarilo našej
univerzite získať cenné kovy vo viacerých kategóriách a to 1. miesto
v profesionálnej kategórii RZP, 1. miesto v kategórii RLP študent a 3.
miesto v kategórii študent RZP,


18. ročník medzinárodnej súťaže zdravotníckych záchranárov
Ralley Rejvíz 2014: 22.-25. 5. 2014, ČR. Posádka RZP zložená
z asistenta katedry a študenta UZS3 obsadili z celkového počtu 33
profesionálnych posádok 7. miesto. Toto umiestnenie je historicky
najlepším umiestnením našej fakulty na Ralley Rejvíz,



8. ročník Deň prvej pomoci OSTRAVA DPP 2014: 15. – 17. 5. 2014.
Súťaž študentov odboru zdravotnícky záchranár, študenti obsadili 6.
miesto z celkového počtu 14 súťažných posádok,



12. ročník pretekov posádok RZP s medzinárodnou účasťou
RESCUE LESNICA 2014 v Slovenskom Raji – Dedinky:18. – 20. 9.
2014. Posádka RZP zložená z asistentky katedry a absolventov UZS
obsadili 2 miesto. Súčasťou súťaže bol aj I. ročník v Majstrovstvách
Slovenska v kardiopulmonálnej resuscitácie, kde sme obsadili 5. miesto,



Cezhraničné súčinnostné ukážkové cvičenie „KATKOM 2014“: 18.
10. 2014. PhDr. Alena Dudeková, asistentka Katedry urgentnej zdravotnej
starostlivosti, sa podieľala na príprave scenára, študenti z katedier
urgentnej zdravotnej starostlivosti a rádiologickej techniky sa zapojili do
cvičenia ako figuranti. Podujatie sa stretlo s veľkým mediálnym
úspechom,



3. ročník Memoriálu MUDr. Jána Kovalčíka, MPH.: 30. 5. – 2. 6.
2014 v Prešove. Naši študenti obsadili vo svojej kategórii 1., 2. aj 3.
miesto.
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IV. INFORMÁCIE O POSKYTOVANÍ ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA
Lekárska fakulta
Zoznam akreditovaných študijných programov špecializačného štúdia
 Zdravotnícke povolanie lekár
-

akupunktúra
algeziológia
anestéziológia a intenzívna medicína
angiológia
cievna chirurgia
dermatovenerológia
detská chirurgia
diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
endokrinológia
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
gastroenterológia
gastroenterologická chirurgia
geriatria
gynekológia a pôrodníctvo
hematológia a transfúziológia
hepatológia
hrudníková chirurgia
chirurgia
infektológia
kardiochirurgia
kardiológia
klinická biochémia
klinická farmakológia
klinická imunológia a alergológia
klinická mikrobiológia
laboratórna medicína
laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii
lekárska genetika
nefrológia
neonatológia
neurológia
neuropsychiatria
nukleárna medicína
oftalmológia
onkológia v gynekológii
onkológia v urológii
otorinolaryngológia
paliatívna medicína
patologická anatómia
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-

pediatria
pediatrická anestéziológia
pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
pediatrická hematológia a onkológia
pediatrická intenzívna medicína
pediatrická nefrológia
pediatrická pneumológia a ftizeológia
pediatrická urológia
pneumológia a ftizeológia
posudkové lekárstvo
pracovné lekárstvo
psychiatria
radiačná onkológia
rádiológia
reumatológia
revízne lekárstvo
služby zdravia pri práci
sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva
súdne lekárstvo
telovýchovné lekárstvo
urológia
úrazová chirurgia
vnútorné lekárstvo
všeobecné lekárstvo

 Zdravotnícke povolanie zubný lekár
- čeľustná ortopédia
 Zdravotnícke povolanie farmaceut
-

farmaceutická technológia
klinická farmácia
lekárenstvo
sociálna farmácia a organizácia zdravotníctva

 Zdravotnícke povolanie laboratórny diagnostik
-

laboratórna
laboratórne
laboratórne
laboratórne
laboratórne
laboratórne

medicína
a diagnostické
a diagnostické
a diagnostické
a diagnostické
a diagnostické

metódy
metódy
metódy
metódy
metódy

v
v
v
v
v

hematológii a transfúziológii
klinickej biochémii
klinickej genetike
klinickej imunológii a alergológii
klinickej mikrobiológii

 Zdravotnícke povolanie liečebný pedagóg
- liečebná pedagogika
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 Zdravotnícke povolanie logopéd
- klinická logopédia
 Zdravotnícke povolanie psychológ
- klinická psychológia
- poradenská psychológia
- pracovná a organizačná psychológia
 Zdravotnícke povolanie fyzik
- klinická fyzika
 Zdravotnícke povolanie zdravotnícky laborant s VŠV II. stupňa
- laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii
- laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii
 Zdravotnícke povolanie lekár, zubný lekár, farmaceut, laboratórny
diagnostik, logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, verejný zdravotník,
fyzik, sestra, fyzioterapeut, zdravotnícky laborant


zdravotnícky manažment a financovanie

Akreditované študijné programy certifikovanej pracovnej činnosti
 Zdravotnícke povolanie lekár
-

abdominálna ultrasonografia u dospelých
diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia
diagnostická a intervenčná kolonoskopia
dorastové lekárstvo
echokardiografia
endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia
farmakoekonomika
chirurgia prsníka
intervenčná rádiológia
intervenčná ultrasonografia v urológii
klinické skúšanie liekov
mikrochirurgia oka
letecké lekárstvo
posudkové lekárstvo
zabezpečovanie kvality transfúznych liekov

 Zdravotnícke povolanie zubný lekár
- revízne zubné lekárstvo
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 Zdravotnícke povolanie farmaceut
-

farmakoekonomika
príprava cytostatík
revízne lekárenstvo
zabezpečovanie kvality transfúznych liekov

 Zdravotnícke povolanie psychológ
- dopravná psychológia
 Zdravotnícke povolanie laboratórny diagnostik
- zabezpečovanie kvality transfúznych liekov
 Zdravotnícke povolanie zdravotnícky laborant s VŠV II. stupňa
- zabezpečovanie kvality transfúznych liekov
V roku 2014 stúpol opäť počet absolventov na Lekárskej fakulte oproti minulému
roku, čo dokladujú nasledovné tabuľky podľa zdravotníckych povolaní a študijných
odborov (NV SR 296/2010 o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho
povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave
špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení
neskorších predpisov):

zdravotnícke
povolanie

odbor

doklad

spolu

farmaceut

klinická farmácia

diplom

1

farmaceut

lekárenstvo

diplom

66

farmaceut

revízne lekárenstvo

certifikát

9

farmaceut

zabezpečovanie kvality transfúznych liekov

certifikát

2

fyzik

klinická fyzika

diplom

2

fyzik

príprava na výkon práce v zdravotníctve

osvedčenie

9

fyzioterapeut

zdravotnícky manažment a financovanie

diplom

1

laboratórna medicína

diplom

1

laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike

diplom

6

laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii

diplom

2

príprava na výkon práce v zdravotníctve

osvedčenie

zdravotnícky manažment a financovanie

diplom

1

lekár

abdominálna ultrasonografia u dospelých

certifikát

3

lekár

akupunktúra

diplom

9

laboratórny
diagnostik
laboratórny
diagnostik
laboratórny
diagnostik
laboratórny
diagnostik
laboratórny
diagnostik

29

36

zdravotnícke
povolanie

odbor

doklad

spolu

lekár

algeziológia

diplom

2

lekár

anestéziológia a intenzívna medicína

diplom

36

lekár

angiológia

diplom

6

lekár

cievna chirurgia

diplom

2

lekár

dermatovenerológia

diplom

3

lekár

diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

diplom

5

lekár

diagnostická a intervenčná kolonoskopia

certifikát

1

lekár

dorastové lekárstvo

certifikát

2

lekár

endokrinológia

diplom

1

lekár

endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia

certifikát

2

lekár

fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

diplom

12

lekár

gastroenterológia

diplom

3

lekár

geriatria

diplom

6

lekár

gynekológia a pôrodníctvo

diplom

17

lekár

hematológia a transfuziológia

diplom

1

lekár

hrudníková chirurgia

diplom

1

lekár

chirurgia

diplom

11

lekár

infektológia

diplom

5

lekár

intervenčná rádiológia

certifikát

2

lekár

kardiológia

diplom

13

lekár

klinická imunológia a alergológia

diplom

2

lekár

klinická mikrobiológia

diplom

1

lekár

laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a
transfúziológii

diplom

1

lekár

lekárska genetika

diplom

2

lekár

letecké lekárstvo

certifikát

1

lekár

nefrológia

diplom

4

lekár

neurológia

diplom

16

lekár

nukleárna medicína

diplom

4

lekár

oftalmológia

diplom

12

lekár

onkológia v urológii

diplom

4

lekár

otorinolaryngológia

diplom

2

lekár

paliatívna medicína

diplom

1

37

zdravotnícke
povolanie

odbor

doklad

spolu

lekár

patologická anatómia

diplom

3

lekár

pediatria

diplom

22

lekár

pediatrická intenzívna medicína

diplom

1

lekár

pediatrická pneumológia a ftizeológia

diplom

1

lekár

pneumológia a ftizeológia

diplom

1

lekár

posudkové lekárstvo

diplom

19

lekár

psychiatria

diplom

24

lekár

radiačná onkológia

diplom

3

lekár

rádiológia

diplom

17

lekár

reumatológia

diplom

1

lekár

revízne lekárstvo

diplom

11

lekár

služby zdravia pri práci

diplom

2

lekár

súdne lekárstvo

diplom

2

lekár

úrazová chirurgia

diplom

6

lekár

urológia

diplom

9

lekár

vnútorné lekárstvo

diplom

19

lekár

všeobecné lekárstvo

diplom

37

lekár

zdravotnícky manažment a financovanie

diplom

30

liečebná pedagogika

diplom

1

príprava na výkon práce v zdravotníctve

osvedčenie

1

logopéd

klinická logopédia

diplom

3

logopéd

príprava na výkon práce v zdravotníctve

osvedčenie

6

psychológ

klinická psychológia

diplom

33

psychológ

poradenská psychológia

diplom

27

psychológ

pracovná a organizačná psychológia

diplom

18

psychológ

príprava na výkon práce v zdravotníctve

osvedčenie

66

sestra

zdravotnícky manažment a financovanie

diplom

77

zdravotnícky
laborant
zdravotnícky
laborant

laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a
transfúziológii

diplom

1

zdravotnícky manažment a financovanie

diplom

2

zubný lekár

čeľustná ortopédia

diplom

9

liečebný
pedagóg
liečebný
pedagóg

SPOLU

774
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Počet vydaných kvalifikačných dokladov sa na LF SZU zvýšil o 126 v porovnaní
s minulým rokom.
Počet vydaných osvedčení OPL v tomto roku klesol o 240 vydaných osvedčení.

diplom

certifikát

špecializácia

CPČ

farmaceut

67

fyzik

osvedčenie
/PVPZ/

iný doklad

11

/

/

2

/

9

/

fyzioteraput

1

/

/

/

laboratórny diagnostik

10

/

29

/

lekár

390

11

/

/

liečebný pedagóg

1

/

1

/

logopéd

3

/

6

/

psychológ

78

/

66

/

sestra

77

/

/

/

zdravotnícky laborant

3

/

/

/

zubný lekár

9

/

/

/

/

/

/

648 /OPL/

641

22

111

648 /OPL/

zdravotnícke povolanie

Spolu

1 422

PVPZ - príprava na výkon práce v zdravotníctve
OPL - omamné a psychotropné látky

Lekárska fakulta vydala 774 kvalifikačných dokladov (diplomov a certifikátov).
Niektoré z týchto hore uvedených špecializačných študijných odborov
a certifikovanej pracovnej činnosti majú akreditované aj iné vzdelávacie inštitúcie.
Univerzita Komenského Jesseniova Lekárska fakulta v Martine realizuje
vzdelávanie v zdravotníckom povolaní lekár a vydala 85 kvalifikačných dokladov
(diplomov) v zdravotníckom povolaní lekár a 4 kvalifikačné doklady (certifikáty)
v zdravotníckom povolaní lekár.
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach Lekárska fakulta realizuje vzdelávanie
v zdravotníckom povolaní lekár a zubný lekár. Vydala 68 kvalifikačných dokladov
(diplomov) v zdravotníckom povolaní lekár, 18 kvalifikačných dokladov (diplomov)
v zdravotníckom povolaní zubný lekár.
Univerzita Komenského Lekárska fakulta v Bratislave realizuje vzdelávanie
v zdravotníckom povolaní lekár a zubný lekár. Vydala 38 kvalifikačných dokladov
(diplomov) v zdravotníckom povolaní lekár, 15 kvalifikačných dokladov (certifikátov)
v zdravotníckom povolaní zubný lekár.
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Vydané kvalifikačné doklady (diplom, certifikát) na iných vzdelávacích
ustanovizniach v zdravotníckom povolaní lekár a v zdravotníckom povolaní zubný
lekár so všetkými vydanými kvalifikačnými dokladmi na Lekárskej fakulte SZU tvorí
30,64 %.
V prípade prirátania všetkých vydaných kvalifikačných dokladov na LF
(diplomov, certifikátov, osvedčení), vydané kvalifikačné doklady na iných
vzdelávacích ustanovizniach tvoria len 20, 53 % zo všetkých vydaných
kvalifikačných dokladov na LF SZU.
Ak porovnáme jednotlivé roky na Lekárskej fakulte podľa množstva
vzdelávacích aktivít a počtu odvzdelávaných účastníkov od vstupu do Európskej
únie, trend je klesajúci až do roku 2010 (tabuľka: počet odvzdelávaných v rokoch 2005 – 2014).
Po roku 2010 fakulta začala pracovať na akreditácii jednotlivých študijných
odborov a certifikovaných pracovných činnostiach. Môžeme konštatovať, že na
fakulte prevláda vzrastajúci trend počtu nielen vzdelávacích aktivít, ale aj vzrastajúci
počet účastníkov, ktorí sa týchto aktivít zúčastnili (tabuľka: počet odvzdelávaných účastníkov
v roku 2005 – 2014).
Rovnaký trend sa prejavil aj vo vydávaní kvalifikačných dokladov
vydané kvalifikačné doklady v rokoch 2005 – 2014).

(tabuľka:

Počet odvzdelávaných účastníkov v rokoch 2005 - 2014

kalendárny
rok

kontinuálne
vzdelávanie

špecializačné
štúdium

certifikovaná
pracovná činnosť

spolu

počet

počet

počet

počet

VA

absolventov

VA

absolventov

VA

absolventov

VA

absolventov

2005

376

5 300

197

1 659

32

229

605

7 188

2006

259

4 536

256

1 544

28

173

543

6 253

2007

245

4 231

323

1 900

28

250

596

6 381

2008

249

4 093

320

1 520

23

141

592

5 754

2009

238

3 596

301

1 520

32

442

571

5 558

2010

232

4 179

302

1 424

29

398

563

6 001

2011

240

4 228

371

1 991

28

163

639

6 382

2012

220

3 777

424

2 686

21

84

665

6 547

2013

202

3 962

482

3 835

22

112

706

7 909

2014

183

3 945

582

4 424

33

197

798

8 566

spolu

2 444

41 847

3 558

22 503

276

2 189

6 278

66 539
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Počet vydaných kvalifikačných dokladov v rokoch 2005 - 2014
kalendárny
rok

diplomy

certifikáty

osvedčenia
/PVPZ/

iný doklad
/G-P/

OPL

spolu

2005

713

233

137

11

/

1 094

2006

870

195

50

15

/

1 130

2007

805

120

36

11

/

972

2008

839

55

72

7

/

973

2009

734

73

92

7

/

906

2010

688

200

98

3

/

989

2011

382

6

144

4

/

536

2012

559

27

106

/

/

692

2013

516

24

108

/

760

1408

2014

641

22

111

/

648

1 422

spolu

6 747

955

954

58

1408

10 122

PVPZ - príprava na výkon práce v zdravotníctve
OPL - omamné a psychotropné látky

Lekárska fakulta v roku 2014 zvýšila svoju vzdelávaciu činnosť, čoho
dôkazom je zvýšený počet vzdelávaných. V porovnaní s predchádzajúcim rokom
2013 sa zvýšil počet účastníkov na vzdelávacích aktivitách celkovo o 657.
V oblasti špecializačného štúdia na fakulte stúpol počet účastníkov
špecializačného štúdia o 589 účastníkov. Rovnako stúpol aj počet vzdelávacích
aktivít v špecializačnom štúdium v porovnaní s rokom 2013 o 100 účastníkov.
Fakulta svoju aktivitu zvýšila aj v oblasti certifikovanej pracovnej činnosti.
Počet účastníkov sa zvýšil o 85 a počet vzdelávacích aktivít sa zvýšil o 11 v
porovnaní s rokom 2013.
Fakulta celkovo realizovala 798 vzdelávacích aktivít, ktorých sa dokopy
zúčastnilo 8566 účastníkov. V porovnaní s minulým rokom sú to stúpajúce
ukazovatele, ktoré dokazujú záujem o vzdelávanie na Lekárskej fakulte SZU.
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Tabuľka vzdelávacie aktivity v roku 2014 dokumentuje aktívnu činnosť
Lekárskej fakulty vo všetkých oblastiach vzdelávania.
počet
vzdelávacie aktivity

vzdelávacích aktivít

účastníkov

kontinuálne vzdelávanie
kurzy

107

3 742

školiace miesta

76

203

183

3 945

spolu

špecializačné štúdium
KDŠŠ

223

1 502

kurzy

63

1 912

školiace miesta

296

1 010

spolu

582

4 424

certifikovaná pracovná činnosť
KDCP

1

4

kurzy

9

152

školiace miesta

23

41

spolu

33

197

vzdelávacie aktivity spolu
KDŠŠ

223

1 502

KDCP

1

4

kurzy

179

5 806

školiace miesta

395

1 254

SPOLU

798

8 566
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Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Zoznam
akreditovaných
študijných
programov
a certifikovanej pracovnej činnosti (tabuľka č. 19)

špecializačného

štúdia

Zdravotnícke povolanie sestra
 Špecializačný odbor
- anestéziológia a intenzívna starostlivosť
- inštrumentovanie v operačnej sále
- intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
- intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii
- intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
- manažment v ošetrovateľstve
- ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov
- ošetrovateľská starostlivosť v komunite
- ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie
- ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva
- ošetrovateľská starostlivosť v onkológii
- ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
- ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii
 Certifikovaná pracovná činnosť
- audiometria
- endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch
- funkčné vyšetrovacie metódy
- sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok
- vyšetrovacie metódy v klinickej neurofyziológii a neurodiagnostike
Zdravotnícke povolanie pôrodná asistentka
 Špecializačný odbor
- intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve
- pôrodná asistencia a starostlivosť o ženu v rodine a komunite
 Certifikovaná pracovná činnosť
- psychofyzická príprava na pôrod
Zdravotnícke povolanie fyzioterapeut
 Špecializačný odbor
- fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému
- fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému
 Certifikovaná pracovná činnosť
- reflexná terapia podľa Vojtu
- techniky terapie lymfedému
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Zdravotnícke povolanie zdravotnícky laborant
 Špecializačný odbor
- vyšetrovacie metódy v histopatológii
- vyšetrovacie metódy v klinickej cytológii
Zdravotnícke povolanie asistent výživy
 Špecializačný odbor
- liečebná výživa
Zdravotnícke povolanie rádiologický technik
 Špecializačný odbor
- manažment v rádiologickej technike
- nukleárna medicína
- radiačná onkológia
- špeciálna rádiológia
 Certifikovaná pracovná činnosť
- mamografia
- počítačová tomografia - CT
Zdravotnícke povolanie zdravotnícky záchranár
 Špecializačný odbor
- manažment v urgentnej zdravotnej starostlivosti
- operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby
Zdravotnícke povolanie farmaceutický laborant
 Špecializačný odbor
- lekárenstvo
- technológia prípravy liekov
- zdravotnícke pomôcky
Akreditované programy kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických
pracovníkov
 prípravné atestačné vzdelávanie pred prvou atestáciou pre učiteľov strednej
zdravotníckej školy
 prípravné atestačné vzdelávanie pred druhou atestáciou pre učiteľov strednej
zdravotníckej školy
 tvorba a vyhodnotenie didaktických testov a zdravotníckych študijných
odboroch
 ukončovanie štúdia a tvorba maturitných tém a zdravotníckych študijných
odboroch
 vzdelávanie vedúcich predmetovej komisie v odbornej zložke vzdelávania na
strednej zdravotníckej škole a vedúcich zdravotníckych študijných odborov
 doplňujúce pedagogické štúdium
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Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií v roku 2014 získala
akreditáciu na ďalšie špecializačné a certifikačné štúdium.
V roku 2014 opäť však klesol počet vydaných kvalifikačných dokladov (diplomov,
certifikátov, osvedčení, vysvedčení) celkovo o 457, čo spôsobilo, že fakulta prestala
realizovať v priebehu roku 2013 vzdelávanie pracovníkov s omamnými a
psychotropnými látkami, ale klesol aj počet vydaných kvalifikačných dokladov
špecializačného a certifikačného štúdia - diplomov a certifikátov (tabuľka: vydané
kvalifikačné doklady v roku 2014).

Počet vydaných diplomov v špecializačnom štúdium oproti roku 2013 klesol
o 373. Fakulta vydala 629 kvalifikačných dokladov (diplomov). Rovnako klesol aj
počet vydaných kvalifikačných dokladov certifikačného štúdia v porovnaní s rokom
2013 o 25 kvalifikačných dokladov (certifikátov). Fakulta vydala 82 kvalifikačných
dokladov (certifikátov).
Fakulta v roku 2014 vydala 33 osvedčení pre pedagogických pracovníkov v rámci
kontinuálneho vzdelávania.
Nasledujúca tabuľka dokumentuje počet vydaných kvalifikačných dokladov
v kalendárnom roku 2014 podľa zdravotníckych povolaní a špecializačných odborov
(NV SR 296/2010 o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania,
spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných
odborov a sústave certifikovaných pracovných činnosti v znení neskorších predpisov)
Zdravotnícke
povolanie

odbor

doklad

spolu

lekárenstvo

diplom

22

zdravotnícke pomôcky

diplom

5

fyzioterapeut

fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového
systému

diplom

17

fyzioterapeut

fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému

diplom

24

fyzioterapeut

mobilizačné techniky

certifikát

17

fyzioterapeut

reflexná terapia podľa Vojtu

certifikát

10

fyzioterapeut

techniky terapie lymfedému

certifikát

5

diplom

31

mamografia

certifikát

3

počítačová tomografia - CT

certifikát

7

špeciálna rádiológia

diplom

14

sestra

anestéziológia a intenzívna starostlivosť

diplom

35

sestra

audiometria

certifikát

11

sestra

endoskopické vyšetrovacie metódy v gastroenterológii

certifikát

14

sestra

endoskopické vyšetrovacie metódy v pneumológii a ftizeológii

certifikát

2

farmaceutický
laborant
farmaceutický
laborant

pôrodná asistentka intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve
rádiologický
technik
rádiologický
technik
rádiologický
technik

45

Zdravotnícke
povolanie

odbor

doklad

spolu

sestra

inštrumentovanie v operačnej sále

diplom

47

sestra

intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých

diplom

47

sestra

intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii

diplom

15

sestra

intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii

diplom

9

sestra

manažment v ošetrovateľstve

diplom

10

sestra

ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov

diplom

15

sestra

ošetrovateľská starostlivosť v komunite

diplom

53

sestra

ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie

diplom

81

sestra

ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva

diplom

73

sestra

ošetrovateľská starostlivosť v onkológii

diplom

32

sestra

ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii

diplom

26

sestra

ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii

diplom

27

sestra

sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok

certifikát

6

certifikát

7

diplom

12

laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii

diplom

8

vyšetrovacie metódy v histopatológii

diplom

5

vyšetrovacie metódy v klinickej cytológii

diplom

5

operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby

diplom

16

sestra
zdravotnícky
laborant
zdravotnícky
laborant
zdravotnícky
laborant
zdravotnícky
laborant
zdravotnícky
záchranár

vyšetrovacie metódy v klinickej neurofyziológii a
neurodiagnostike
laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a
transfúziológii

711
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Vydané kvalifikačné doklady v kalendárnom roku 2014
diplomy

certifikáty

špecializácia

CPČ

farmaceutický laborant

27

/

/

/

fyzioterapeut

41

32

/

/

pôrodná asistentka

31

/

/

/

rádiologický technik

14

10

/

/

sestra

470

40

/

/

zdravotnícky laborant

30

/

/

/

zdravotnícky záchranár

16

/

/

/

/

/

9

24

629

82

9

24

zdravotnícke povolanie

učiteľ SZŠ
spolu

osvedčenia vysvedčenia

744

Ak porovnáme jednotlivé roky na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych
odborných štúdií podľa množstva vzdelávacích aktivít a počtu odvzdelávaných
účastníkov od vstupu do Európskej únie, trend je približne rovnaký až do roku 2010
(tabuľka: počet odvzdelávaných študentov v rokoch 2005 – 2014).
Po roku 2010 fakulta začala pracovať na akreditácii jednotlivých študijných
odborov a certifikovanej pracovnej činnosti. Môžeme konštatovať, že na fakulte
prevláda klesajúci trend počtu nielen vzdelávacích aktivít, ale aj klesajúci počet
účastníkov, ktorí sa týchto aktivít zúčastnili.
Rovnaký trend sa prejavil aj vo vydávaní kvalifikačných dokladov (tabuľka:
vydané kvalifikačné doklady v rokoch 2005 – 2014).
Tento klesajúci trend vo vzdelávaní na fakulte nie je však spôsobený
nezáujmom fakulty o poskytovanie vzdelávania, ale pravdepodobne tým, že záujem
o ponúkané vzdelávanie aktivity je zo strany terénu čoraz menší záujem.
Predpokladáme, že v rokoch 2005 až 2010, kedy fakulta vzdelávala každoročne viac
ako 5000 účastníkov, fakulta pripravila terén dostatočne a nárast môže nastať opäť
o niekoľko rokov. Samozrejme môže to byť spôsobené aj tým, že nemocnice
nemajú dostatočný záujem o vzdelávanie svojich pracovníkov v špecializačných
odboroch a certifikovanej pracovnej činnosti, ktoré poskytuje fakulta.
Počet vydaných kvalifikačných dokladov má prudko klesajúci trend
v posledných dvoch rokoch, nakoľko je to úzko späté s počtom odvzdelávaných
účastníkov (tabuľka: počet vydaných kvalifikačných dokladov v rokoch 2005 - 2014).
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Počet odvzdelávaných účastníkov v rokoch 2005 - 2014

kalendárny
rok

kontinuálne
vzdelávanie

špecializačné
štúdium

certifikovaná
pracovná činnosť

spolu

počet

počet

počet

počet

VA

absolventov

VA

absolventov

VA

absolventov

VA

absolventov

2005

31

927

148

5 296

68

396

247

6 619

2006

34

773

106

4 119

55

320

195

5 212

2007

38

1 159

100

3 662

52

413

190

5 234

2008

31

811

101

3 965

47

310

179

5 086

2009

38

1 132

91

4 455

45

307

174

5 894

2010

32

873

94

4 584

47

291

173

5 748

2011

41

1 261

77

2 928

38

197

156

4 386

2012

44

1 040

77

2 230

36

225

157

3 495

2013

28

533

98

2 075

35

187

161

2 795

2014

24

465

79

1 477

32

190

135

2 132

spolu

341

8 974

971

34 791

455

2 836

1 767

46 601

Počet vydaných kvalifikačných dokladov v rokoch 2005 - 2014
diplomy

certifikáty

osvedčenia
/PVPZ/

iný doklad
/OPL/

pedagogickí
zamestnanci
SZŠ

spolu

2005

1 937

142

13

797

/

2 889

2006

1 336

121

/

377

/

1 834

2007

1 423

161

17

774

/

2 375

2008

1 555

175

5

425

/

2 160

2009

1 400

136

13

782

/

2 331

2010

2 253

170

6

446

/

2 875

2011

1 592

72

/

826

19

2 509

2012

991

88

/

545

57

1 681

2013

1 002

107

/

43

49

1 201

2014

629

82

/

/

33

744

spolu

14 118

1254

54

5015

158

20 599

kalendárny
rok
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Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií vydala 711
kvalifikačných dokladov (diplomov a certifikátov). Niektoré z týchto hore uvedených
špecializačných študijných odborov a certifikovanej pracovnej činnosti majú
akreditované aj iné vzdelávacie inštitúcie.
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach Lekárska fakulta realizuje vzdelávanie v
zdravotníckom povolaní sestra. Vydala 26 kvalifikačných dokladov (diplomov).
Zároveň vydala 22 kvalifikačných dokladov (diplomov) v zdravotníckom povolaní
fyzioterapeut.
Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta v Martine realizuje
vzdelávanie v zdravotníckom povolaní sestra a vydala 48 kvalifikačných dokladov
(diplomov).
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne realizuje vzdelávanie
v zdravotníckom povolaní sestra a vydala 13 kvalifikačných dokladov (diplomov).
Prešovská univerzita Fakulta zdravotníckych odborov v Prešove realizuje
vzdelávanie v zdravotníckom povolaní sestra a vydala 27 kvalifikačných dokladov
(diplomov).
UKF Nitra Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva realizuje vzdelávanie
v zdravotníckom povolaní sestra a vydala 43 kvalifikačných dokladov (diplomov)
Vydané kvalifikačné doklady (diplom a certifikát) na iných vzdelávacích
ustanovizniach v zdravotníckom povolaní sestra v porovnaní so všetkými vydanými
kvalifikačnými dokladmi na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných
štúdií tvorí 25,17 %.
Vzdelávacie aktivity Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných
štúdií v roku 2014
počet
vzdelávacie aktivity

vzdelávacích
aktivít

účastníkov

kontinuálne vzdelávanie
kurzy

18

452

školiace miesta

6

13

24

465

spolu

špecializačné štúdium
kurzy

51

1 344

školiace miesta

28

133

spolu

79

1 477

49

certifikovaná pracovná činnosť
kurzy

14

132

školiace miesta

18

58

spolu

32

190

vzdelávacie aktivity spolu
kurzy

83

1 928

školiace miesta

52

204

135

2 132

SPOLU

Fakulta verejného zdravotníctva
Zoznam akreditovaných študijných programov špecializačného štúdia

(tabuľka č. 19a)

 Zdravotnícke povolanie lekár
- verejné zdravotníctvo
- epidemiológia
 Zdravotnícke povolanie verejný zdravotník
- zdravie pri práci
 Zdravotnícke povolanie s vysokoškolským vzdelaním lekár, zubný lekár,
farmaceut, sestra, fyzioterapeut, verejný zdravotník, zdravotnícky
laborant, logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik, laboratórny
diagnostik
- odborník pre riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health
Fakulta verejného zdravotníctva nemá akreditované žiadne študijné programy
certifikačnej prípravy.
V roku 2014 klesol na Fakulte verejného zdravotníctva počet absolventov oproti
roku 2013 o 22 absolventov, z 84 vydaných kvalifikačných dokladov na 62.
Na Fakulte verejného zdravotníctva však stále pretrváva vysoký záujem
o špecializačné štúdium Master of Public Health“ napriek tomu, že počet
absolventov tohto špecializačného štúdia mierne poklesol v porovnaní s rokom 2013
o 19 absolventov.
Fakulta verejného zdravotníctva vzdeláva špecializačné odbory, ktoré nepatria
medzi odbory s veľkým záujmom terénu. Preto aj v roku 2014 fakulta vydala len
jeden kvalifikačný doklad (diplom) zo špecializačného odboru epidemiológia, tak ako
aj v roku 2013.
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V špecializačnom odbore verejné zdravotníctvo stúpol počet absolventov
z jedného na troch, ale v špecializačnom odbore zdravie pri práci naopak počet
vydaných kvalifikačných dokladov v porovnaní s rokom 2013 klesol zo šesť na jeden
kvalifikačný doklad (diplom) (tabuľka: vydané kvalifikačné doklady v roku 2014).
Nasledujúca tabuľka dokumentuje počet vydaných kvalifikačných dokladov
v kalendárnom roku 2014 podľa zdravotníckych povolaní a podľa špecializačných
odborov (NV SR 296/2010 o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho
povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave
špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činnosti v znení
neskorších predpisov)
zdravotnícke
povolanie

odbor

typ

spolu

iný zdravotnícky
pracovník

odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of
Public Health
odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of
Public Health

lekár

epidemiológia

diplom

1

lekár

odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of
Public Health

diplom

27

lekár

verejné zdravotníctvo

diplom

3

diplom

7

diplom

8

diplom

1

farmaceut

sestra
verejný zdravotník
verejný zdravotník

odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of
Public Health
odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of
Public Health
zdravie pri práci

diplom

3

diplom

12

Spolu

62

Vydané kvalifikačné doklady v kalendárnom roku 2014
diplom
zdravotnícke povolanie

certifikát

špecializácia

MPH

certifikovaná
pracovná činnosť

farmaceut

/

3

/

iný zdravotnícky pracovník

/

12

/

lekár

4

27

/

sestra

/

7

/

verejný zdravotník

1

8

/

spolu

5

57

/

62

Ak porovnáme jednotlivé roky na Fakulte verejného zdravotníctva podľa
množstva vzdelávacích aktivít a počtu odvzdelávaných účastníkov od vstupu do
Európskej únie, trend je rozkolísaný až do roku 2010 (tabuľka: počet odvzdelávaných
účastníkov v rokoch 2005 – 2014).
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Po roku 2010 sa Fakulta verejného zdravotníctva sústredila najmä na
špecializačné štúdium odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of
Public Health.
Môžeme konštatovať, že Fakulta verejného zdravotníctva si udržiava svoj
trend vzdelávania aj v počte vzdelávacích aktivít a v počte ich účastníkov.
V špecializačnom štúdiu v porovnaní s rokom 2013 stúpol počet vzdelávacích
aktivít o 4, zároveň stúpol aj počet ich účastníkov o 65.
Rovnaký trend sa prejavil aj vo vydávaní kvalifikačných dokladov (tabuľka:
vydané kvalifikačné doklady v rokoch 2005 – 2013).
Počet odvzdelávaných účastníkov v rokoch 2005 - 2014

kalendárny
rok

kontinuálne
vzdelávanie

špecializačné
štúdium

spolu

počet

počet

počet

VA

absolventov

VA

absolventov

VA

absolventov

2005

28

411

14

430

42

841

2006

23

420

21

431

44

851

2007

22

518

18

509

40

1 027

2008

15

333

23

628

38

961

2009

15

323

17

683

32

1 006

2010

7

109

22

748

29

857

2011

14

230

20

864

34

1 094

2012

9

135

19

913

28

1 048

2013

12

189

21

949

33

1 138

2014

8

124

25

1 014

33

1 138

spolu

153

2 792

200

7 169

353

9 961

Počet vydaných kvalifikačných dokladov v rokoch 2005 – 2014
diplomy

certifikáty

osvedčenia
/PVPZ/

spolu

2005

71

2

/

73

2006

14

30

13

57

2007

68

/

4

72

2008

46

/

/

46

2009

42

/

13

55

2010

83

/

/

83

2011

71

/

/

71

kalendárny rok
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diplomy

certifikáty

osvedčenia
/PVPZ/

spolu

2012

64

/

/

64

2013

84

/

/

84

2014

62

/

/

62

spolu

605

32

30

667

kalendárny rok

/ PVPZ: príprava na výkon práce v zdravotníctve /

Vzdelávacie aktivity na Fakulte verejného zdravotníctva v roku 2014
počet
vzdelávacie aktivity

vzdelávacích
aktivít

účastníkov

kontinuálne vzdelávanie
kurzy

8

124

školiace miesta

/

/

spolu

8

124

špecializačné štúdium
KDŠŠ

4

7

kurzy

12

998

školiace miesta

9

9

spolu

25

1 014

SPOLU

33

1 138

KDŠŠ - Kontrolný deň špecializačného štúdia

Fakulta zdravotníctva
Zoznam akreditovaných študijných programov špecializačného štúdia

(tabuľka č. 19a)

 Zdravotnícke povolanie sestra
-

anestéziológia a intenzívna starostlivosť
inštrumentovanie v operačnej sále
ošetrovateľská starostlivosť v komunite
ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva

Fakulta zdravotníctva
certifikačnej prípravy.

nemá

akreditované

žiadne

študijné

programy
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Fakulta zdravotníctva v roku 2013 po prvýkrát začala realizovať špecializačné
štúdium a to v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite a v
špecializačnom odbore inštrumentovanie v operačnej sále.
V roku 2014 po prvýkrát prvým sestrám vydala prvých 100 kvalifikačných
dokladov (diplomov) od roku 2010 (tabuľka vydané kvalifikačné doklady v rokoch 2005 – 2014).
Nasledujúca tabuľka dokumentuje vydané kvalifikačné doklady v
kalendárnom roku 2014 podľa zdravotníckych povolaní a študijných odborov (NV SR
296/2010 o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe
ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov
a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov)

zdravotnícke povolanie

odbor

spolu

sestra

ošetrovateľská starostlivosť v komunite

22

sestra

ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva

78
100

Vydané kvalifikačné doklady v kalendárnom roku 2014
diplomy

certifikáty

špecializačné odbory

CPČ

sestra

100

/

spolu

100

/

zdravotnícke povolanie

100

Fakulta zdravotníctva, rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, sa venovala
kontinuálnemu vzdelávaniu zdravotníckych pracovníkov.
Nasledujúca tabuľka (počet odvzdelávaných študentov v rokoch 2005 – 2014) dokladuje
zvýšený počet vzdelávacích aktivít v porovnaní s rokom 2013. Rovnako tabuľka
dokumentuje zvýšený počet odvzdelávaných účastníkov.
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Počet odvzdelávaných účastníkov v rokoch 2005 - 2014

kalendárny
rok

kontinuálne
vzdelávanie

špecializačné
štúdium

certifikovaná
pracovná činnosť

spolu

počet

počet

počet

počet

VA

absolventov

VA

absolventov

VA

absolventov

VA

absolventov

2005

/

/

/

/

/

/

/

/

2006

/

/

/

/

/

/

/

/

2007

3

54

/

/

/

/

3

54

2008

5

71

/

/

/

/

5

71

2009

4

53

6

43

/

/

10

96

2010

4

52

8

61

/

/

12

113

2011

2

26

/

/

/

/

2

26

2012

4

109

/

/

/

/

4

109

2013

1

13

6

161

/

/

7

192

2014

4

113

10

233

/

/

14

346

Spolu

27

491

30

498

/

/
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1 007

Počet vydaných kvalifikačných dokladov v rokoch 2005 - 2014
diplomy

certifikáty

osvedčenia
/PVPZ/

spolu

2005

/

/

/

/

2006

/

/

/

/

2007

/

/

/

/

2008

/

/

/

/

2009

/

/

/

/

2010

34

/

/

34

2011

/

/

/

/

2012

/

/

/

/

2013

/

/

/

/

2014

100

/

/

100

spolu

134

/

/

134

kalendárny rok

PVPZ - príprava na výkon práce v zdravotníctve

55

Vzdelávacie aktivity Fakulty zdravotníctva v roku 2014

počet
vzdelávacie aktivity

vzdelávacích
aktivít

účastníkov

kontinuálne vzdelávanie
kurzy

4

113

školiace miesta

/

/

spolu

4

113

špecializačné štúdium
kurzy

8

205

školiace miesta

2

28

spolu

10

233

SPOLU

14

346

Osvedčenie o rovnocennosti kvalifikačných dokladov
Slovenská zdravotnícka univerzita vydáva osvedčenie o rovnocennosti
kvalifikačných dokladov k získaným špecializáciám v SR v zmysle
Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES :

VYDANÉ OSVEDČENIA
obdobie od – do
01. 05. 2004 – 31. 12. 2014
z toho za rok 2014

celkom vydaných osvedčení
424
10

Počet posúdených žiadostí o vydanie osvedčenia a zamietnutých z dôvodu
nesplnenia legislatívnych podmienok:

ZAMIETNUTÉ ŽIADOSTI O VYDANIE OSVEDČENIA
obdobie od – do
01. 05. 2004 – 31. 12. 2014
z toho za rok 2014

počet zamietnutých žiadostí
126
24
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Zdravotnícki pracovníci s vysokoškolským vzdelaním zaradení SZU do
špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy a prípravy na výkon práce
v zdravotníctve podľa nariadenia vlády SR č. 322/2006 v platnom znení
a následne podľa nariadenia vlády SR č.296/2010 Z. z. v znení neskorších
predpisov:

ZARADENIA do špecializačného štúdia
obdobie od - do

počet vydaných zaradení

01.09. 2004 - 31. 12. 2014
z toho za rok 2014

16 944
1 374

Zdravotnícki pracovníci zaradení SZU do špecializačného štúdia,
certifikačnej prípravy: (FOaZOŠ, FZ Banská Bystrica)

ZARADENIA do špecializačného štúdia
obdobie od - do
za rok 2014

počet zaradených
643

Pre zaradených študentov do ďalšieho vzdelávania boli spersonalizované
doklady o ďalšom vzdelávaní podľa nariadenia vlády SR č. 322/2006
v platnom znení, podľa nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. v znení
neskorších predpisov:

PERSONALIZÁCIA dokladov o ďalšom vzdelávaní
index odbornosti

(obdobie od –do)

02.01.2007 – 31.12.2014
z toho za rok 2014
záznamník

(obdobie od –do)

02.01.2007 – 31.12.2014
z toho za rok 2014

počet kusov
17 068
1 498
počet kusov
16 133
2 038

Vydané zaradenia rezortmi za rok 2014
Rezorty
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo dopravy SR
Ministerstvo spravodlivosti SR
Ministerstvo obrany SR

Spolu:

Počet
20
3
23
40
86
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V.

INFORMÁCIE O VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI
VYSOKEJ ŠKOLY

Vedecko-výskumná činnosť predstavuje jeden z hlavných pilierov celkového
rozvoja univerzít, resp. vysokých škôl.
Strategický cieľ
Skvalitnenie a ďalší rozvoj vedecko-výskumnej činnosti predstavuje jeden
z najdôležitejších faktorov pre zaradenie SZU v Bratislave na popredné miesto medzi
univerzitami a vysokými školami orientovanými na zdravie, medicínu a zdravotníctvo
v rámci SR (horizont 6 - 10 rokov) a dosiahnutie aspoň priemernej kvality podobne
zameraných univerzít a vysokých škôl v Stredoeurópskom priestore (horizont 10 –
15 rokov).
Východiská
Hlavnými východiskami predloženého zámeru skvalitnenia a rozvoja vedeckovýskumnej činnosti SZU v Bratislave sú:
- personálne obsadenie jednotlivých fakúlt SZU,
- stavu výskumnej infraštruktúry
- aktuálne domáce a medzinárodné kontakty a bežiace spolupráce vo vedeckovýskumnej oblasti,
- vedecko-výskumné zameranie fakúlt,
- doteraz riešené projekty.
Opatrenia a postupy

Personálne zabezpečenie

Tvorivý pracovník sa musí podieľať na pedagogickej i vedecko-výskumnej
práci, pretože vlastná vedecká činnosť a zverejňovanie jej merateľných výsledkov sa
považuje vo vyspelých krajinách za základný predpoklad aj kvalitnej pedagogickej
činnosti. Ideálnym stavom je postupné stieranie rozdielov medzi činnosťou
pedagogických a vedeckých pracovníkov. V minulom období sme zaznamenali
rastúcu účasť vedecko-výskumných pracovníkov na pedagogickom procese,
nevyhnutné je však akcelerovať zapojenie pedagogických a klinických pracovníkov
všetkých úrovní (profesori, docenti, asistenti) do vedeckovýskumnej činnosti. Preto
je potrebné zabezpečiť dostatočné personálne obsadenie ústavov, katedier a kliník
tak, aby pedagogickí pracovníci mali dostatok priestoru a času na vedeckovýskumnú činnosť. Zároveň je potrebné stimulovať záujem o vedecko-výskumnú
činnosť, najmä cestou:
- postupného sprísňovania vedeckých (najmä publikačných) kritérií kariérneho
rastu a získavania pedagogických a vedeckých titulov,
- oceňovania výsledkov vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti (*finančné
i **spoločenské),
- zvyšovania počtu doktorandov na ústavoch, katedrách a klinikách a zapojiť
ich najmä do riešenia projektov, pričom minimálne 1 CC publikácia by mala
predstavovať obligatórna požiadavka pre udelenie titulu PhD.,
- ponuky trvalého miesta pre úspešných a výnimočných doktorandov, resp.
post-doktorandov.
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Významným stimulačným faktorom pre zapojenie sa do vedecko-výskumnej
činnosti je zavedenie kontinuálneho scientometrického hodnotenia univerzity,
fakúlt, akademických pracovníkov, doktorandov a študentov, s dôrazom najmä na
práce evidované v CC (jediné relevantné pre medzinárodné hodnotenie a získavanie
projektov), práce evidované v Pub Med a Scopus (práce relevantné pre
akreditačný proces vysokých škôl a kariérny postup /doktorandské, habilitačné
a inauguračné kritériá) a **pravidelné zverejňovanie rebríčkov na web stránke SZU
vždy k 31. 3. nasledujúceho roku. Významným motivačným faktorom je aj
zavedenie systému odmeňovania za publikačnú činnosť.

Výskumná infraštruktúra

Základnou úlohou je udržanie, resp. skvalitnenie laboratórnych pracovísk
a prístrojového vybavenia, konkrétne ďalší rozvoj:
- Centra excelentnosti environmentálneho zdravia, ktoré spája viacero
oddelení a laboratórií ústavov všetkých troch bratislavských fakúlt SZU
a malo by predstavovať jadro vedeckej bázy SZU,
- Laboratórnej bázy výskumu na FZ v BB,
- univerzitných zverincov,
pričom podmienkou racionálneho riešenia tohto problému je urýchlené vykonanie
auditu súčasného stavu laboratórnej techniky (zabránenie nákupu duplicitných,
resp. nedostatočne využívaných prístrojov). Dovybavenie pracovísk je potrebné
vykonať cez úspešné zapojenie sa do výziev Štrukturálnych fondov EÚ, OP:
„Výskum a vývoj“ a „Výskum a inovácie podľa zverejneného dokumentu
„Zámer vyhlásenia výzvy na mobilizáciu excelentných výskumných tímov
v oblastiach špecializácie RIS3 SK, s ukončením realizácie do 31.12.2015
Nevyhnutné je aj pravidelné plánovanie prostriedkov na nevyhnutnú údržbu,
resp. opravy prístrojového vybavenia, resp. laboratórií (vrátane zverincov) tak, aby
zabezpečili plnenie plánovaných vedecko-výskumných úloh v zodpovedajúcej kvalite
podľa správnej laboratórnej praxe, resp. podmienok akreditovaných pracovísk.
Rovnako nevyhnutným je aj plánovanie finančných prostriedkov na aktualizáciu
a rozšírenie
certifikácie
a akreditácie
vedecko-výskumných
pracovísk
(experimentálny zverinec, laboratóriá).
* pokiaľ možno plánovať v projektoch, resp. financiách pre NRC

Domáce a medzinárodné kontakty

V nasledujúcom období bude potrebné zintenzívniť (najmä cestou spolupráce na
riešení spoločných projektov):
- rozvoj vedecko-výskumnej spolupráce
medzi jednotlivými oddeleniami,
ústavmi a klinikami v rámci fakúlt i celej SZU,
- rozvoj vedecko-výskumnej spolupráce medzi SZU v Bratislave a ostatnými
vysokými školami v SR (najme zdravotníckeho zamerania, ale aj STU a iné)
a SAV,
- rozvoj dvojstrannej, resp. viacstrannej vedecko-výskumnej spolupráce SZU so
zahraničnými vysokými školami a vedecko-výskumnými inštitúciami, najmä
cestou spoločných projektov,
a ďalší rozvoj spolupráce v rámci členstva v Regional Cooperation for Health,
Science and Technology (RECOOP HST) Consortium, ktorého sme od r. 2006
jedným zo zakladajúcich členov.
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Vedecko-výskumné zameranie fakúlt

V nasledujúcom období budeme na základe získaných skúsností naďalej rozvíjať
tradičné a perspektívne oblasti výskumu na SZU v Bratislave, v ktorých sme dosiahli
množstvo výsledkov a úspechov už v predchádzajúcom období. Jedná sa najmä
oblasti:
- environmentálne zdravie, zamerané na vplyv sociálnych, biologických,
fyzikálnych a chemických faktorov (vrátane výživy) na zdravie človeka
a populácie (predstavuje najsilnejšiu časť výskumu na SZU, s relatívne slušným
personálnym, prístrojovým i metodologickým zázemím, širokou domácou
i medzinárodnou spoluprácou, kontaktmi, prevahou projektov a zodpovedajúcimi
výstupmi),
- zdravotné a medicínske aspekty vývoja a výskumu nanočastíc so zameraním
na sledovanie ich toxicity resp. bezpečnosti,
- vývoj prognostických modelov vhodných na vyhodnocovanie populačných
zdravotných dopadov vyvolaných plánovanými politickými, ekonomickými,
sociálnymi a inými intervenciami. V súčasnosti to predstavuje jednu z preferovaných
oblastí výskumu v zdravotníctve. Tento typ výskumu predstavuje ideálny priestor
pre FVZ, ktorá okrem tohto zamerania má k dispozícii aj vhodné nástroje na jeho
vykonávanie (množstvo epidemiologických výsledkov získaných pri riešení projektov
univerzity, Databáza údajov environmentálnych projektov Centra excelentnosti
environmentálneho zdravia).
- Univerzitné vedecko-výskumné pracovisko s lineárnym urýchľovačom,
- klinický výskum, ktorý na SZU v Bratislave musí postupne, ale urýchlene po už
vykonanej organizačnej integrácii oddelení (prevažne analytických, resp. predklinických) pôvodnej Vedecko-výskumnej základne SZU do fakúlt, dôjsť k reálnemu
zapojeniu klinických a pedagogických pracovníkov do vedeckého výskumu, pričom
v čo najkratšej dobe by sa mali stať určovateľmi tém a smeru vedeckého výskumu
klinického typu, ktorý by mal na SZU prevažovať vzhľadom na medicínske
zameranie univerzity,
- ďalšie podľa aktuálnych požiadaviek, možností a dostupných kapacít.

Projekty

Na zabezpečenie dostatočného finančného krytia vedecko-výskumnej činnosti
bude potrebné výrazne zvýšiť podiel a kvalitu podávaných žiadostí o grantovú
podporu, čo je úloha najmä pre kvalifikovaných tvorivých pracovníkov (docenti,
profesori, DrSc., PhD.) bez ohľadu na ich vedecké alebo pedagogické zaradenie.
O grantovú podporu sa bude potrebné uchádzať najmä vo výzvach:
- ASFEU (štrukturálne fondy),
- HORIZON 2020
- bilaterálne medzinárodné spolupráce
- APVV
- rezortné agentúry (MZ, MŠ a i.)
- firemné granty,
pričom najmä pre zatraktívnenie vedecko-výskumnej činnosti mladých a začínajúcich
vedeckých pracovníkov bude potrebné vyčleniť aj prostriedky z dotácie SZU na tzv.
vnútorné granty SZU.
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Pre lepšiu podporu vedeckovýskumnej činnosti a úspešnosti získavania
grantov bude potrebné urýchlene ukončiť už začatú reštrukturalizáciu Centra pre
podporu projektov, s jasne vymedzenou organizačnou štruktúrou, úlohami
a kompetenciami.
Výsledky vedecko-výskumnej činnosti SZU v Bratislave za rok 2014
Projekty
SZU v Bratislave v r. 2014 aktívne riešila 24 vedecko-výskumných
projektov, ktorých témy, mená zodpovedných riešiteľov, participujúce fakulty,
názvy agentúr poskytujúcich finančnú podporu, plánované doby riešenia, a sumy
finančných prostriedkov určených na riešenie projektov pripísané na účet v r. 2014,
sú uvedené v tabuľke T18.
Celkove bolo v r. 2014 na SZU v Bratislave riešených 8 projektov finančne
podporených Ministerstvom zdravotníctva SR, z ktorých bola 4x hlavným
riešiteľom FVZ (ďalší 1 projekt v spoluriešiteľstve s inými fakultami), 3x LF (ďalšie 4
v spoluriešiteľstve) a 1x FOaZOŠ (ďalší 1 v spoluriešiteľstve). Celková finančná
dotácia na riešenie týchto projektov v r. 2014 predstavovala 45 693,0 €.
SZU v Bratislave v r. 2014 aktívne riešila 7 projektov finančne podporených
APVV, z ktorých bola 3x hlavným riešiteľom FVZ (ďalší 1 projekt riešený
v spolupráci s inou fakultou), 3x LF (ďalšie 2 projekty riešené v spolupráci s inou
fakultou) a 1x FOaZOŠ (ďalší 1 projekt riešený v spolupráci s inou fakultou).
Celková finančná dotácia na riešenie týchto projektov v r. 2014 predstavovala 122
622,0 €.
SZU v Bratislave sa podieľala aj na riešení 1 projektu ASFEU
v spoluriešiteľstve LF (hlavný riešiteľ), FVZ a FOaZOŠ. Celková finančná dotácia na
riešenie týchto projektov v r. 2014 predstavovala 231 987,0 €.
Na SZU v Bratislave bolo v r. 2014 riešených aj 8 projektov 7.RP EÚ,
z toho hlavným riešiteľom v 5 prípadoch bola LF (ďalšie 2 ako spoluriešiteľ) a v 3
prípadoch FVZ. Celková finančná dotácia na riešenie týchto projektov v r. 2014
predstavovala 298 240,0 €.
Suma poskytnutá SZU v Bratislave na riešenie projektov predstavovala
celkove 698 542,0 €.
V rámci všeobecnej výzvy APVV pre rok 2014 bolo podaných spolu 15
žiadostí o NFP, z toho SZU ako hlavný riešiteľ vystupoval v 10 projektoch (6 – LF;
2 – FOaZOŠ; 2 - FVZ) a v 5 projektoch ako spoluriešiteľská organizácia (3 – LF; 2
– FVZ) s ústavmi SAV (hlavní riešitelia).
Do
vedeckovýskumnej
činnosti,
prípravy
a riešenia
domácich
a medzinárodných vedecko-výskumných projektov SZU sa podieľalo celkove 213
tvorivých zamestnancov (plno-úväzkoví pracovníci vo fyzických osobách) (viď
nasledujúca tabuľka).
Fakulta Pedagogickí zamestnanci Zamestnanci výskumu a vývoja Spolu
LF
94
38
132
FOaZOŠ
29
5
34
FVZ
15
14
29
FZ BB
18
0
18
Spolu
156
57
213
61

Vedecká spolupráca
Slovenská zdravotnícka univerzita je od r. 2006 jedným z 12 aktívnych
zakladajúcich členov Regional Cooperation for Health, Science and
Technology (RECOOP HST) Consortium, ktoré v súčasnosti tvorí celkove 20
univerzít, vysokých škôl a vedeckovýskumných inštitúcií z 9 krajín sveta (USA, 60
Dánsko, Maďarsko, SR, ČR, Chorvátsko, Ukrajina, Poľsko a Rumunsko). Cieľom
tohto konzorcia je priama podpora výskumu a rozvíjanie medzinárodnej spolupráce
medzi zúčastnenými inštitúciami. Finančnú podporu tejto činnosti zabezpečuje
koordinátor tohto konzorcia Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles, USA, cestou
využitia najmä grantov získaných cez medzinárodný Višegrádsky fond. Na výročnej
konferencii „Bridges in life Sciences 10th Annual Conference in Wroclaw”,
prezentovali v dňoch 16. – 19. 4. 2015, pracovníci SZU 4 vedecké práce.
SZU prostredníctvom pracoviska s lineárnym urýchľovačom, ako jediná
organizácia zo SR, je plnohodnotným členom EURADOS (European Radiation
Dosimetry Group e.V - Európske združenie 57 najvýznamnejších organizácií
v oblasti výskumu a aplikácie ionizujúceho žiarenia). V spolupráci s Oddelením
radiačnej hygieny FVZ sa aktívne podieľame na činnostiach pracovných skupín :
WG6 – Computational Dosimetry
WD12 - Patient and staff dosimetry in the medical field
Počas roku 2014 intenzívne prebiehala vedecko-výskumná spolupráca na
riešení projektov, medzi jednotlivými oddeleniami, ústavmi a klinikami v rámci fakúlt
i celej SZU. Rozvíjala sa aj vedecko-výskumná spolupráca medzi SZU v Bratislave
a ostatnými vysokými školami v SR (najme zdravotníckeho zamerania, ale aj STU
a iné) a SAV, pre čo svedčí aj spoločná príprava 5 projektov APVV. Ďalej
pokračovala spolupráca so zahraničnými vysokými školami a vedecko-výskumnými
inštitúciami, najmä cestou riešenia spoločných projektov, i prípravy nových
projektov, napr. pre HORIZON 2020.
Publikačná činnosť
Hlavným výstupom vedeckovýskumnej činnosti na SZU v Bratislave je
publikačná činnosť ako je dokumentované v nasledujúcej tabuľke a tabuľke T13.
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Štatistika publikačnej činnosti SZU 2014
AAB Ved. monogr. dom.
3
ABA Štúdie zahr.
2
ABC Kapit. v monogr. zahr. 20
ABD Kapit. v monogr. dom.
3
ACB Vysokošk. učeb. dom. 10
ACC Kapit. vo vys. uč. zahr. 8
ACD Kapit. vo vys. uč. dom. 1
ADC Ved. práce zahr. karent. 35
ADD Ved. práce dom. karent. 1
ADE Ved. práce zahr. nekar. 27
ADF Ved. práce dom. nekar. 49
ADM Ved. pr. zahr. Scopus, WoS
21
ADN Ved. pr. dom. Scopus, WoS
15
AEC Ved. práce zahr. recenz. 2
AED Ved. práce dom. recenz. 33
AEF Ved. práce dom. nerec. 4
AEG Abstr. ved. pr. zahr.
1
AFA Publik. pozv. ref. zahr.
5
AFB Publik. pozv. ref. dom.
7
AFC Publik. príspevky. zahr. 22
AFD Publik. príspevky. dom. 49
AFE Abstr. pozv. ref. zahr.
7
AFF Abstr. pozv. ref. dom.
8
AFG Abstr. príspevkov zahr. 88
AFH Abstr. príspevkov dom. 122
AFK Postery v zborn. zahr. 15
AFL Postery v zborn. dom.
6
AGI Správy o vyrieš. úl.
1
BAA Odb. kniž. pr. zahr.
1
BAB Odb. kniž. pr. dom.
4
BBB Kap. v odb. kn. dom.
2
BCI Skriptá a učebné texty
6
BDE Odb. pr. nekarent. zahr. 4
BDF Odb. pr. nekarent. dom. 44
BDN Odb. pr. dom. Scopus, WoS
1
BEC Odb. pr. recenz. zahr.
1
BED Odb. pr. recenz. dom.
2
BEF Odb. pr. nerecenz. dom. 2
BFB Abstr. odb. prác dom.
1
BGG Štand., normy, odpor.
1
EDI Recenzie v čas. a zborn. 5
EDJ Prehľ. pr. v čas. a zb. 22
FAI
Redakčné a zost. práce 3
FHI Red. a zost. práce súborné3
GHG Práce na internete
8
GII
Rôzne
24
Spolu
699
63

Štatistika ohlasov na publikačnú činnosť je uvedená v nasledujúcej tabuľke.
Štatistika ohlasov na publikačnú činnosť interných zamestnancov SZU za
rok 2014
[1]
Citácie zahraničné reg. 377
[2]

Citácie domáce reg.

[3]

Citácie zahraničné nereg.67

[4]

Citácie domáce nereg.

Spolu

3
64
511

Štatistika ohlasov na publikačnú činnosť interných zamestnancov SZU za
rok 2013
[1]

Citácie zahraničné reg. 134

[2]

Citácie domáce reg.

[3]

Citácie zahraničné nereg.99

[4]

Citácie domáce nereg. 118

Spolu
Rozdiel:
Rok 2014
Rok 2013

3

354

[1] 377
[1] 134

[2] 3
[2] 3

[3] 67
[3] 99

[4] 64
[4] 118

= 511
= 354

Využitie výsledkov vedecko-výskumnej práce
Univerzitné
vedecko-výskumné
pracovisko
s lineárnym
urýchľovačom v Trenčíne (3 vedecko-výskumní pracovníci,celkový úväzok 2,5)
sa okrem toho podieľalo na vesmírnom programe ESA testovaním zdrojov
napájanie pre prvý slovenský vesmírny satelit skCube1 v spolupráci s firmou RMC
(členom skupiny Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity). Na pracovisku sa
vykonáva úprava ovčej vlny na výrobu biopolymérov (v spolupráci
s Univerzitou Konštatntína filozofa v Nitre a úprava funkčných povrchov
kovových materiálov v spolupráci s Fakultou špeciálnej techniky, Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka. V roku 2014 sa simulačnými výpočtami na pracovisku
získali dáta na zavedenie novej metódy merania rádionuklidu 241Am
v lebečnej kosti.
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VI. HABILITAČNÉ KONANIA A KONANIA
NA VYMENÚVANIE PROFESOROV
SZU v Bratislave má právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie
na vymenovanie profesorov na Lekárskej fakulte a Fakulte verejného zdravotníctva.
Fakulta verejného zdravotníctva (FVZ) SZU rozhodnutím ministra školstva SR
zo dňa 7. 12. 2009 získala akreditáciu v študijnom odbore 7.4.2 verejné
zdravotníctvo na habilitačné a vymenovacie konanie bez časového obmedzenia.
Lekárska fakulta (LF) SZU má rozhodnutím ministra školstva SR priznané právo od
14. 10. 2010 uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenovanie
profesorov bez časového obmedzenia v študijných odboroch: 7.1.4 vnútorné
choroby a 7.1.7 chirurgia.
VR LF SZU schválila dňa 19. 5. 2014 a VR FVZ schválila dňa 26. 11. 2014 nové
kritériá na habilitačné konanie a konanie na vymenovanie profesorov, ktoré boli
schválené VR SZU dňa 15. 12. 2015.
Kritériá boli vypracované v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedeckopedagogických titulov alebo umelecko – pedagogických titulov docent
alebo profesor v znení neskorších predpisov a v súlade s platnými kritériami
Akreditačnej komisie používanými pri posudzovaní vysokej školy uskutočňovať
habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov.
Vymenovacie konanie v roku 2014
Na Fakulte verejného zdravotníctva SZU úspešne prebehlo vymenovacie konanie
doc. MUDr. Cyrila Klementa, CSc. za profesora v študijnom odbore verejné
zdravotníctvo, ktorého návrh na vymenovanie za profesora prerokovala a odporučila
predložiť ministrovi zdravotníctva Vedecká rada Slovenskej zdravotníckej univerzity
v Bratislave dňa 15. decembra 2014.
Habilitačné konanie v roku 2014
Na Fakulte verejného zdravotníctva SZU v roku 2014 úspešne habilitovala v
študijnom odbore verejné zdravotníctvo doc. MUDr. Kvetoslava Koppová, PhD.
Doktorandské štúdium- SZU
V roku 2014 prebiehalo doktorandské štúdium v dennej aj externej forme na 3
fakultách univerzity:
LF SZU - študijný odbor: 7.1.4 vnútorné choroby, 7.1.7 chirurgia - denná aj externá
forma
FVZ - študijný odbor verejné zdravotníctvo - denná aj externá forma
FOaZOŠ - študijný odbor 7.4.1 ošetrovateľstvo - denná aj externá forma
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VII. ZAMESTNANCI VYSOKEJ ŠKOLY
Slovenská zdravotnícka univerzita zamestnávala k 31. decembru 2014 spolu 718
zamestnancov. V porovnaní s rokom 2013 sa zvýšil počet o 18 zamestnancov.
Nasledujúce tabuľky uvádzajú priemerný evidenčný
vzdelanostnú a vekovú štruktúru zamestnancov SZU.

počet

zamestnancov,

Z hľadiska kvalifikácie predstavovala SZU v roku 2014 vysokú školu, kde z celkového
počtu všetkých zamestnancov malo 501 zamestnancov vysokoškolské vzdelanie.
Priemerný evidenčný počet zamestnancov v roku 2014
fyzické osoby

prepočítané
osoby

Pedagogickí zamestnanci - vysokošk.vzdelanie (L, F, OV)
Vedeckovýskumní zamestnanci - s ved.kvalif.
Vedeckovýskumní zamestnanci - VŠ bez ved.kvalif.
Vedeckovýskumní zamestnanci – (VOV, ÚSOV) (laboranti)
Technicko-hospodárski zamestnanci
Prevádzkoví zamestnanci - robotnícke povolania

372,37
58,18
28,00
45,42
140,93
64,99

231,15
53,85
27,27
41,01
131,30
63,94

spolu

709,89

548,52

Vývoj prepočítaného počtu zamestnancov SZU 2009-2014
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Pedagogickí zamestnanci vysokošk.vzdelanie (L, F, OV)

226,49

235,50

215,40

218,87

223,86

231,15

Vedeckovýskumní zamestnanci s ved.kvalif.

62,30

64,96

52,45

53,90

49,15

53,85

Vedeckovýskumní zamestnanci VŠ bez ved.kvalif.

50,36

50,19

34,90

36,32

30,12

27,27

Vedeckovýskumní zamestnanci
– (VOV, ÚSO, laboranti)

64,80

60,98

39,20

44,10

42,45

41,01

Ostatní

213,25

224,15

165,77

176,22

186,97

195,24

Spolu

656,12

672,86

531,72

529,41

532,55

548,52
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Pre porovnanie uvádzame prehľad kvalifikačnej štruktúry zamestnancov za obdobie
rokov 2009 – 2014

profesor

2009
55

2010
49

2011
57

2012
60

2013
57

2014
58

docent

94

104

83

88

87

86

DrSc.

25

23

15

13

13

12

CSc./PhD.

298

312

266

299

294

311

vedecko-pedagogický titul

vedecko-akademický titul

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2014
stupeň vzdelania

počet zamestnancov

vysokoškolské (II. stupňa)
vysokoškolské (I. stupňa)
vyššie odborné vzdelanie (VOV)
úplné stredné odborné (ÚSO)
stredné odborné (SO)
základné

486
15
0
192
15
10

spolu

718

Veková štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2014
vekové rozpätie

počet zamestnancov

do 20 rokov

0

21-25 rokov

10

26-30 rokov

43

31-35 rokov

37

36-40 rokov

61

41-45 rokov

68

46-50 rokov

82

51-55 rokov

111

56-60 rokov

119

61-65 rokov

95

66 a viac rokov

92

spolu

718
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Nasledujúca tabuľka informuje o priemerných platoch (mužov a žien) podľa
pracovného zaradenia a dosiahnutej kvalifikácií na SZU k 31. decembru 2014

Priemerný plat zamestnanca v SZU k 31. 12. 2014
pedagogickí zamestnanci s VŠ
muži
ženy
vedeckovýskumní zamestnanci s VŠ ved. kvalif.
muži
ženy
vedeckovýskumní zamestnanci s VŠ
muži
ženy
vedeckovýskumní zamestnanci s ÚSO
muži
ženy
technicko-hospodárskí zamestnanci
muži
ženy
robotnícke povolania a prevádzkoví zamestnanci
muži
ženy

1222,78
1044,97
1102,10
1117,60
860,84
825,00
577,26
620,76
1027,00
799,20
706,24
481,75

Prehľad počtu habilitovaných docentov, menovaných profesorov a udelených
vedecko-akademických hodností PhD. a DrSc. v roku 2014 podľa pracovísk
Fakulta

profesori

docenti

PhD.

DrSc.

Lekárska fakulta
FOaZOŠ
FVZ
FZ

1
0
0
0

0
0
0
1

4
1
1
1

1
0
0
0

Spolu SZU

1

1

7

1

Mobilita zamestnancov
V akademickom roku 2013/2014 SZU vyslala 8 zamestnancov na mobilitné
pobyty v rámci programu Erasmus za účelom výučby a školenia (Tabuľka č. 11).
LF SZU reprezentovali na University of Brescia v Taliansku 3 zamestnanci
v celkovom počte 35 dní.
FOaZOŠ SZU vyslala na mobility 4 pracovníkov v celkovom počte 20 dní, zúčastnili
sa mobilít v Českej republike na Univerzite Palackého v Olomouci a Vysokej škole
polytechnickej v Jihlave.
FZ v BB SZU vyslala na mobilitný pobyt 1 pracovníka na 5 dní na Ostravskú
univerzitu v Ostrave v Českej republike.
Fakulty SZU rovnako aj prijali na svojej pôde reprezentantov z partnerských
inštitúcií v rámci programu Erasmus.
LF SZU prijala 2 zástupcov z poľských univerzít vo Wroclawi a Walbrzychu spolu na
14 dní. FOaZOŠ SZU recipročne zabezpečila mobilitu 2 zástupcov Univerzity
Palackého v Olomouci celkovo na 8 dní.

68

VIII. PODPORA ŠTUDENTOV
Univerzita v roku 2014 vyplatila študentom sociálne štipendiá vo výške 185 060 €,
z toho pre študentov Lekárskej fakulty vo výške 20370 eur, študentom Fakulty
ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií vo výške 68900 eur, študentom
Fakulty verejného zdravotníctva vo výške 26755 eur a študentom Fakulty
zdravotníctva vo výške 69035 eur.

Priznané sociálne štipendiá v roku 2014 – denná forma štúdia

2 175 €

42

7 260 €

12

2 175 €

40

8 325 € 107

19 935 €

február

10

1 535 €

38

7 185 €

13

3 570 €

37

7 205 €

19 495 €

Marec

13

3 015 €

41

7 855 €

15

3 305 €

39

7 870 € 108

22 045 €

Apríl

13

2 275 €

40

6 680 €

16

3 970 €

40

7 815 € 109

20 740 €

Máj

13

2 275 €

41

7 420 €

15

2 800 €

40

7 285 € 109

19 780 €

Jún

13

2 275 €

32

5 580 €

7

1 090 €

28

5 115 €

14 060 €

Júl

1

205 €

1

205 €

2

410 €

August

1

205 €

1

205 €

2

410 €

september

7

1 130 €

22

4 305 €

12

2 175 €

18

3 350 €

59

10 960 €

október

7

1 130 €

22

4 305 €

12

2 175 €

18

3 350 €

59

10 960 €

november

10

2 400 €

35

10 055
€

14

2 990 €

33

9 165 €

92

24 610 €

december

11

1 750 €

38

7 845 €

14

2 505 €

39

9 555 € 102

Spolu

20 370 €

68 900 €

26 755 €

69 035 €

98

80

Spolu

Počet študentov

13

Počet študentov

Priznané štipendiá

Január

Priznané štipendiá

Počet študentov

SZU

Priznané štipendiá

FZBB

Počet študentov

FVZ

Priznané štipendiá

FOaZOŠ

Počet študentov

LF

21 655 €
185 060 €

V akademickom roku 2014/15 univerzita priznala motivačné štipendium 10 %
študentom každej fakulty.
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Priznané motivačné štipendiá v roku 2014 – denná forma štúdia
Počet študentov,
ktorým boli priznané
motivačné štipendium

Vyplatené
motivačné štipendiá
v€

FOaZOŠ

25

2 600 €

FVZ

9

1 000 €

LF

19

2 200 €

FZ BB

16

1 600 €

Spolu za SZU

69

7 400 €

Fakulty SZU

Pri stúpajúcom počte študentov v dennej forme štúdia, stúpajú aj zvýšené
finančné náklady na sociálne štipendium. Univerzita za akademický rok 2014
vyplatila študentom motivačné štipendium vo výške 7400 eur. V roku 2014 poskytla
študentov sociálne štipendium vo výške 185060 eur.
Ubytovanie
V ubytovacom zariadení Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
poskytujeme ubytovanie predovšetkým účastníkom postgraduálneho štúdia,
externým študentom a na vyčlenených poschodiach, v rámci kapacitných možností,
študentom dennej formy štúdia.
V prípade záujmu a voľnej kapacity poskytneme ubytovanie i ostatným
organizáciám a jednotlivcom.
Vo všetkých izbách ubytovacieho zariadenia je zabezpečené Wifi pripojenie.
V roku 2014 poskytla univerzita ubytovanie účastníkom postgraduálneho štúdia
v počte 4 256 študentov.
V roku 2013 bol počet ubytovaných študentov postgraduálneho štúdia - 4 241
študentov.
V akademickom roku 2013/2014 bolo ubytovaných 102 študentov dennej formy
štúdia, v porovnaní s akademickým rokom 2012/2013, keď bolo poskytnuté
ubytovanie 84 študentom, je to nárast o 18 študentov.

Počet študentov dennej formy štúdia:
Akademický rok 2013/2014
102

Akademický rok 2012/2013
84

Univerzita naďalej podporovala činnosť Spolku medikov, za pomoci ktorého
boli pre študentov zorganizované spoločenské, športové a vzdelávacie aktivity.
Spolok
rozpracoval
svoju
činnosť
v projekte
Prvá
pomoc,
kde
v
spolupráci s Červeným krížom realizovali prednášky pre študentov stredných škôl.
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Naďalej organizovali tzv. dobrovoľné stáže na chirurgických klinikách, kde
študenti v popoludňajších hodinách sa mohli stať súčasťou zaujímavých operácií na
týchto pracoviskách.
Študenti sa aktívne podieľali na organizovaní tretieho ročníka Dňa otvorených
dverí v decembri. Akcie sa zúčastnilo takmer viac ako 200 záujemcov o štúdium na
našej univerzite. Počas 4 hodín študenti návštevníkov sprevádzali priestormi fakúlt
a vysvetľovali im, čo sa v jednotlivých odborných učebniach počas výučby deje.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva rektor univerzity ocenil
10 študentov Akademickou pochvalou, ktorí počas doterajšieho štúdia dosiahli
vynikajúce študijné výsledky a svojimi výnimočnými znalosťami, schopnosťami
a talentom sa stali známymi nielen doma, ale aj v zahraničí.
Stravovanie študentov je zabezpečené v jedálni na Limbovej ulici č. 14.
Nedostatkom sa javí vysoká cena za jeden stravný lístok z dôvodu neposkytnutia
dotácie na stravovanie
študentov pregraduálneho štúdia z Ministerstva
zdravotníctva SR.
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IX. PODPORNÉ ČINNOSTI VYSOKEJ ŠKOLY
Informačné technológie
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave má v súčasnosti vybudovanú
rozsiahlu komplexnú počítačovú sieť, ktorá zabezpečuje prístup na internet a
sieťové služby v takmer všetkých svojich priestoroch. Je kreovaná medzi všetkými
hlavnými pracoviskami univerzity, čo znamená, že je prevádzkovaná medzi objektmi
na Limbovej č. 12 a 14 v Bratislave, Banskej Bystrici, Modre- Harmónii a Trenčíne.
Univerzita je členom združenia SANET (Slovenská akademická sieť).
Univerzita má v sieti zapojených takmer 780 počítačov v priestoroch SZU a na
jednotlivých výučbových bázach a vysunutých vzdelávacích pracoviskách.
V súčasnosti majú prístup k internetu takmer všetci zamestnanci univerzity.
Pripojenie do siete internetu je realizované na pracoviskách v Bratislave,
Banskej Bystrici a Trenčíne prostredníctvom siete SANET II. Každý uzol s výnimkou
pracoviska v Trenčíne je zálohovaný pripojením prostredníctvom ADSL pripojenia.
Spracovanie, archiváciu dát a prenos údajov zabezpečuje v Bratislave 30 serverov
a v Banskej Bystrici 29 serverov. V Trenčíne máme po jedenm server.
K využívaniu informačných technológií pre študentov a pedagogický proces
slúžia:
 1 počítačová učebňa v Bratislave s celkovou kapacitou 25 pracovísk, ktoré je
vybavené aj projekčnou technikou, ako aj 3 počítačové učebne v Banskej
Bystrici s celkovou kapacitou 69 pracovísk,
 2 jazykové učebne v Banskej Bystrici, ktoré sú vybavené 21 PC,
 32 učební v Bratislave a 30 učební v Banskej Bystrici vybavených technikou
pre pedagogický proces (dataprojektor a notebook),
 4 prednáškové miestnosti v Bratislave a 10 v Banskej Bystrici je vybavených
navyše aj ozvučovacou technikou,
 1 prednášková miestnosťv Banskej Bystrici je vybavená systémom s 3D
projekciou pre 140 poslucháčov,
Aula
Polyfunkčného objektu SZU s kapacitou 500 miest a 3 ďalšie

prednáškové miestnosti s vybavením na realizovanie konferencií s celkovou
kapacitou asi 80 miest.
Okrem toho je k dispozícii v Bratislave 7 a v Banskej Bystrici 1 prenosná
súprava pozostávajúca z notebooku a dataprojektoru, používané podľa požiadaviek
v pedagogickom procese v priestoroch, ktoré touto technikou nie sú vybavené.
Pre potreby študentov mimo pedagogického procesu, je k dispozícii v
Bratislave 7 a v Banskej Bystrici 9 verejne dostupných terminálov. Prevádzkujeme
sieť bezdrôtového pripojenia SZUFREEPOINT(v Bratislave, Banskej Bystrici, ktorá je
prístupná vo väčšine prednáškových miestností, ako aj v ubytovacích a stravovacích
priestoroch SZU.
Študenti, resp. návštevníci Univerzitnej knižnice SZU majú k dispozícii
v bratislavskej centrále 2 vyhľadávacie terminály knižničného systému, ako aj 10 PC
knižničných pracovísk. V Banskej Bystrici sú pre návštevníkov pripravené tiež
2 takéto terminály, ako aj 24 pracovísk.
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Orientačné informácie študentom, pedagógom a návštevníkom SZU poskytuje
systém informačných panelov, ktorý je realizovaný prostredníctvom 19
veľkoplošných obrazoviek, z čoho je 17 v Banskej Bystrici
V oblasti ostatných informačných technológií prevádzkuje univerzita centrálny
register študentov, akademický informačný systém MAIS, zahrňujúci oblasť
pregraduálneho štúdia, ktorý bol prepojený so systémom pre odovzdávanie
záverečných prác študentov do CRZP. Ďalej univerzita prevádzkuje svoj ekonomický
a účtovný systém, systém v oblasti personalistiky (centrálny register zamestnancov)
a spracovania miezd, systém ubytovacích služieb, systém evidencie študentov
ďalšieho vzdelávania a knižničný systém vrátane centrálneho registra evidencie
publikačnej činnosti, systém e-TEST a t-TEST na elektronické a papierové testovanie
študentov s automatizovaným vyhodnotením testov a systém SOVA pre vytváranie
a komunikáciu pri tvorbe záverečných prác.
Pre medicínske účely je univerzitou prevádzkovaný nemocničný informačný
systém pre potreby polikliniky SZU.
Pre zabezpečenie ochrany majetku a osôb univerzity je v prevádzke
dochádzkový a prístupový systém, ktorý je jednotný pre celú univerzitu na
architektúre virtuálnej privátnej siete. Na tento systém sú prepojené aj lokálne
zabezpečovacie systémy zabezpečovaných objektov. Pre ochranu budov a priestorov
sú vybrané priestory monitorované kamerovými systémami.
Na všetkých serveroch, ako aj pracovných staniciach je nainštalovaná
antivírová ochrana. Okrem toho je komunikácia na internete komplexne centrálne
kontrolovaná antivírovým programovým vybavením.
V súčasnosti univerzita vlastní a prevádzkuje domény szu.sk a studentszu.sk.
Pre potreby prednášajúcich a ostatných zamestnancov je k dispozícii grafické
pracovisko, ktoré napomáha pri spracovaní a vytváraní počítačových prezentácií,
ako aj tlačených a viazaných materiálov. Má k dispozícii výkonné multifunkčné
zariadenie Xerox DocuColor 250 a plotter Epson 9600 na tlačveľkoplošných
výstupov.
Pracovníci oddelenia informačných technológií zabezpečujú komplexné
servisné, poradenské, implementačné a iné služby.
Univerzitná knižnica SZU
Univerzitná knižnica Slovenskej zdravotníckej univerzity (ďalej len „UK SZU“) je
špecializované knižnično-informačné pracovisko, ktorého zameranie je na medicínu
a príbuzné odbory. Knižnica spracováva, eviduje a uchováva časopisy, knihy. Úlohou
UK SZU je podporovať vzdelávací a vedeckovýskumný proces na fakultách
a jednotlivých pracoviskách univerzity.
UK SZU vlastní rozsiahle fondy knižnej a periodickej literatúry a prístup do
rôznych databáz.
Svoje služby poskytuje pedagogickým pracovníkom,
vedeckovýskumným pracovníkom, lekárom, študentom a iným zdravotníckym
pracovníkom.
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K 31. decembru 2014 evidovala univerzitná knižnica 6 956 používateľov a počet
knižničných jednotiek 31 050.
Knižnica poskytuje nasledovné služby:
- výpožičné prezenčné a absenčné (počet výpožičiek za rok 2014: 17 652
jednotiek),
- konzultačné a poradenské služby (za rok 2014 bolo poskytnutých 83 h
konzultácií),
- bilbiograficko-rešeršné služby (vypracovaných rešerší za rok 2014 bolo 1
034),
- medziknižničnú a medzinárodnú medziknižničnú službu (za rok 2014 bolo
celkom 470 pre iné knižnice a 20 pre pracovníkov SZU),
- evidenciu publikačnej a prednáškovej činnosti interných zamestnancov,
- registruje záverečné práce 1. – 3. stupňa a publikácie vydávané SZU,
- umožňuje prístup do databáz (ScienceDirect, Scopus, Medline, Springer
a voľne dostupné databázy),
- reprografické služby z knižničných materiálov,
- propagačné (predajné výstavy zahraničnej literatúry).
Knižnica chce naďalej skvalitňovať svoje služby a to likvidáciou klasických
výpožičných lístkov a klasického katalógu knižničného fondu, zadaním publikačnej
činnosti interných zamestnancov do softvéru od vzniku ďalšieho vzdelávania (od
roku 1953) a hľadaním možností vstupov do ďalších databáz, či zvýšením počtov
exemplárov zakupovaných kníh.
Starostlivosť o zamestnancov SZU
Po dohovore so zástupcami zamestnancov, t. j. Slovenským odborovým
zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb, Základnou organizáciou pri SZU
v Bratislave boli všetky dohodnuté benefity pre zamestnancov SZU zakotvené
v kolektívnej zmluve a jej dodatkoch:
 zabezpečenie stravovania vo vlastnej jedálni,
 výmera dovolenky u zamestnancov SZU sa predlžuje o 1 týždeň nad rozsah
stanovený zákonníkom práce,
 týždňové pobyty v kúpeľoch Bojnice aj s liečebnými procedúrami,
 možnosť využitia rekreačných chát SZU v Modre – Harmónii,
 použitie sociálneho fondu pre všetkých zamestnancov, pracujúcich
na ustanovený týždenný pracovný čas a je určený na financovanie
sociálnych, kultúrnych a iných potrieb v zmysle stanovených zásad sociálneho
fondu.
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X.

ROZVOJ VYSOKEJ ŠKOLY

Rozvojová činnosť Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave za rok
2014 bola zabezpečovaná vedecko-výskumnými a vzdelávacími projektmi.
V roku 2014 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (ďalej len SZU)
realizovala projekty podporené zo Štrukturálnych fondov Európskej únie:
V rámci Operačného programu VÝSKUM A VÝVOJ:

Názov projektu

Centrum excelentnosti
environmentálneho
zdravia
Zvýšenie kvality
vzdelávacieho procesu
na SZU,
prostredníctvom
rekonštrukcie
a modernizácie
hmotnej infraštruktúry

Rozpočet (krytie
rozpočtom
projektu)
na rok 2014 v €

334 907,32

1 046 431,51

Fakulta

SZU
FOaZOŠ,
LF, FVZ

FZ SZU
BB

Obdobie
realizácie

10/2010 –
03/2015

11/2012 –
09/2015

Rozpočet
projektu v
Eur

3 267 685,00

2 904 668,53

Príspevok
poskytovateľa
(NFP) v Eur

Vlastné
zdroje SZU

3 267 685,00

Vo výške
prípadných
vzniknutých
neoprávnených
výdavkov

2 904 668,53

Vo výške
prípadných
vzniknutých
neoprávnených
výdavkov

V Operačnom programe Výskum a Vývoj ŠF EÚ v roku 2014 nebola
vyhlásená Výzva, ale bol schválený projekt pôvodne podaný v roku 2013
a zamietnutý vo Výzve OPVaV-2013/1.1/02-SORO:
Názov projektu

Modernizáciou
infraštruktúry k vyššej
kvalite vzdelávania
v zdravotníctve

Rozpočet (krytie
rozpočtom
projektu)
na rok 2014 v €

0,00

Fakulta

FZ SZU
BB

Obdobie
realizácie

11/2014 –
10/2015

Rozpočet
projektu v
Eur

1 749 928,23

Príspevok
poskytovateľa
(NFP) v Eur

Vlastné
zdroje SZU

1 749 928,23

Vo výške
prípadných
vzniknutých
neoprávnených
výdavkov

V rámci Operačného programu VZDELÁVANIE:
Názov projektu

Stabilizačný program
SZU pre všeobecných
lekárov a pediatrov

Rozpočet (krytie
rozpočtom
Fakulta
projektu)
na rok 2014 v €

1 823 504,00

SZULF

Obdobie
realizácie

10/2014 –
10/2015

Rozpočet
projektu v
Eur

4 007 042,82

Príspevok
Vlastné zdroje
poskytovateľa
SZU
(NFP) v Eur

4 007 042,82

Vo výške
prípadných
vzniknutých
neoprávnených výdavkov
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V rámci Verejnej výzvy na predkladanie žiadostí na riešenie projektov
výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2014
vyhlásenej Agentúrou na podporu výskumu a vývoja SZU v roku 2014
predložila tieto žiadosti:
P.
č.

Číslo

Akronym

1

APVV14-0071

Candida

2

APVV14-0045

VIBRIO

3

APVV14-149

GRAVIR

4

APVV14-0156

5

APVV- Nanonephrot
14-0390
ox

6

APVV14-0241

7

APVVVZBMIKKI
14-0428

8

APVVOSTEORAT
14-0171

9

APVV14-0718

ADEKA

10

APVV140606

REPED

11

APVV- NEFROCAL
14-0280
D

12

APVV- Skríning S14-0232
PMV

EPISALM

NanoWeld

Názov projektu
Imuniobiologická aktivita
synteticky pripravených
imunogénnych glykánov C.
albicans-nové modelové
komponenty v dizajne
antikandidovej vakcíny
Vývoj a testovanie nového typu
glykokonjugátových vakcín na
báze modelového LPS patogénu
Vibrio cholerae O 139
Gravidita a enterovírusové
infekcie
Molekulárna epidemiológia
dominantných netýfusových
sérovarov salmonel
netypovateľných fágmi
Anorganické nanonosiče pre
cielenú terapiu - vplyv na
štruktúru a funkciu renálnych
buniek in vitro a in vivo
Profesionálna expozícia
nanočasticiam zo zvárania - vplyv
zváračských dymov na zdravotný
stav zváračov
Vplyv zmien bakteriálnej
mikroflórty na indukciu
kolorektálneho karcinómu a
imunodeficienciu
Vplyv expozície
polychlórovaných bifenylov na
metabolizmus kosti a rozvoj
osteoporózy v experimentálnom
modeli - význam statusu vitamínu
D
Možnosti využitia vitamínu D pri
podpornej liečbe hepatitíd
Odhad relatívnej účinnosti
dioxínovej aktivity dioxínov,
furánov a dioxínom podobných
PCB u dospelej populácie
Regulačné mechanizmy
vápnikovej signalizácie
a inflamácia u pacientov
s chronickým ochorením obličiek
a ich ovplyvnenie vitamínom D
Skríning pre vyšetrenia
psychomotorického vývinu určený
pre preventívne prehliadky vo
všeobecnej ambulantnej
starostlivosti o deti a dorast

Zodpovedný
riešiteľ za SZU

Žiadateľ

Suma pre
SZU

Zameranie
projektu

MUDr. Jana
Tulinská, PhD.

Chemický
ústav SAV

82 000,00

Základný

MVDr. Katarína
Ambrušová, CSc.

Chemický
ústav SAV

49 995,00

Základný

doc. RNDr.
Shubhada
Bopegamage, CSc.

LF SZU

245 966,00

Základný

doc. RNDr. Viktor
Majtán, CSc.

LF SZU

190 535,00

Základný

Ing. Monika
Ursínyová, CSc.

Ústav exp.
Onkológie
SAV

56 141,00

Základný

doc. PhDr. Marta
Hurbánková, CSc.

FVZ SZU

250 000,00

Základný

prof. MUDr. Juraj
Pechan, CSc.

Ústav exp.
Onkológie
SAV

17 421,00

Základný

RNDr. Zora
Krivošíková, PhD.

LF SZU

249 954,00

Základný

RNDr. Csilla
Mišľanová, PhD.

FOaZOŠ
SZU

122 280,00

Aplikovaný

Mgr. Kinga Lancz,
PhD.

FVZ SZU

249 983,00

Základný

RNDr. Ingrid
Lajdová, PhD.

LF SZU

214 542,00

Základný

prof. MUDr. Tibor
Šagát, CSc.

LF SZU

239 218,00

Vývoj
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P.
č.

Číslo

Akronym

Názov projektu

Zodpovedný
riešiteľ za SZU

Žiadateľ

Suma pre
SZU

Zameranie
projektu

13

APVV14
-0782

SOZDS

Stav orálneho zdravia detí na
Slovensku

MUDr. Simona
Dianišková, PhD.,
MPH

LF SZU

126 661,00

Základný

VD-AGEK

Vplyv suplementácie vitamínu D
na akumuláciu pokročilých
produktov glykácie (AGEs) a
intracelulárneho kalcia u
pacientov s diabetes mellitus.
Klinická placebom kontrolovaná
štúdia.

MUDr. Branislav
Vohnout, PhD.

FOaZOŠ
SZU

97 600,00

Aplikovaný

APVV14-0836

14

V roku 2014 SZU riešila tieto projekty:

P. č.

Názov projektu

Poskytovateľ

1

Improving Quality in
HIV Prevention - QHP
20122102

2

SYSTEQ – the
development,
validation and
implementation of
human systemic Toxic
Equivalancies (TEQs)
as biomarkers for
dioxin-like compounds

7RP

7RP

3
OBELIX - OBesogenic
Endocrine disrupting
chemicals: LInking
prenatal eXposure to
the development of
obesity later in life

7RP

Hlavný
partner

Obdobie
realizácie

Bundeszentral
e für
gesundheitlic
he Aufklärung
(Federal
Centre for
Health
03/2013 –
Education)
03/2015
Referat 2-23
"International
e
Beziehungen"
(International
Relations),
Germany
Utrecht
University,
Institute for
Risk
02/2009 Assessment
01/2014
sciences,
Utrecht
Netherlands
Vereniging
voor
Christelijk
Hoger
Onderwijs,
Wetenschapp
elijk
Onderzoek en
Patientenzorg

Celkový
rozpočet
projektu
pre SZU

Zodpovedný
riešiteľ za SZU

doc. RNDr. Danica
60 779,00 Staneková, CSc.

64 000,00

prof. MUDr.
Tomáš Trnovec,
DrSc.

05/2009 266 667,00
12/2015

prof. MUDr.
Tomáš Trnovec,
DrSc.
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P. č.

Názov projektu

Poskytovateľ

Hlavný
partner

7RP

University of
Santiago de
Compostela
Spain

Obdobie
realizácie

Celkový
rozpočet
projektu
pre SZU

Zodpovedný
riešiteľ za SZU

4
PRIORITY -Protecting
the food chain from
prions: schaping
European priorities
trough basic and
applied research
5
ERINHA - European
Research Infrastructure
on Highly Pathogenic
Agents "ERINHA"

7RP

Q-Nano

7RP

6

7

DENAMIC Developmental
neurotoxicity
assessment of mixtures
in children
(DENAMIC)

7RP

8
SIALON II

7RP

9
GRACE - GMO Risk
Assessment and
Communication of
evidence

7RP

Institut
National de la
Sante et de la
Recherche
Medicale
(INSERM)
University
College
Dublin,
Science
Centre South,
Belfield,
Dublin 4,
Ireland
Institute for
Environmenta
l Studies
Vrije
University,
Amsterdam,
Holandsko
Universitaria
Integrata
Verona
Julius KühnInstitut –
Bundesforsch
ungsinstitut
für
Kulturpflanze
n

10/2009 319 667,00
09/2014

MUDr. Eva
Mitrová, DrSc.

11/2010 08/2014

50 880,00

MVDr. Girma
Belay, CSc.

02/2011 02/2015

74 347,56

MUDr. Jana
Tulinská, DrSc.

01/201212/2015

84 207,00

MUDr. Ľubica
Murínová, PhD.

11/201110/2014

83 735,24

doc. RNDr. Danica
Staneková, CSc.

06/201212/2015

1 091
108,80

MVDr. Dagmar
Zeljenková, CSc.
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P. č.

10

11

12

Názov projektu

Poskytovateľ

Hlavný
partner

DEMTEST –
„Diagnostika demencií
s rýchlou progresiou
Spoločný program vo
založená na
výskume
biomarkeroch –
neurodegeneračných
optimalizácia
ochorení (Joint Programme
diagnostických
in Neurodegenerative
protokolov“
Disease Research - JPND) (Biomarker based
Iniciatíva EÚ
diagnosis of rapid
progressive dementias optimisation of
diagnostic protocols)
Stiftung
G - TWYST - GMP
Tieraerztliche
Two Year Safety
7RP
Hochschule
Testing
Hannover
Comparative
Effectiveness Research
to Assess the Use of
Primary Prophylactic
Universitaetsm
Implantable
7RP
edizin
Cardioverter
Goettingen
Defiblrillators in
Europe (EU-CERTICD)

Obdobie
realizácie

Celkový
rozpočet
projektu
pre SZU

Zodpovedný
riešiteľ za SZU

06/2012 05/2015

90 720,00

Ing. Silvia
Koščová, PhD.

04/2014 673 880,00
04/2018

MVDr. Dagmar
Zeljenková, CSc.

10/2013 189 574,00
09/2017

prof. MUDr.
Róbert Hatala,
PhD.

10/2010 –
03/2015

3 267
685,00

doc. MUDr.
Martin Gajdoš,
PhD.

09/2012 03/2015

2 904
668,53

prof. MUDr. Peter
Šimko, CSc.

10/2014 –
10/2015

4 007
042,82

prof. MUDr. Tibor
Šagát, CSc.

2013 2014

14 000,00

doc. RNDr. Viktor
Majtán, CSc.

05/2011 04/2014

0,00

doc. MUDr. Igor
Rusnak, CSc.

13
Centrum excelentnosti OP VaV environmentálneho
štrukturálne
zdravia
fondy EÚ
14

15

16

17

SZU

Zvýšenie kvality
vzdelávacieho procesu
na SZU,
OP VaV prostredníctvom
štrukturálne
SZU
rekonštrukcie a
fondy EÚ
modernizácie hmotnej
infraštruktúry
Stabilizačný program
OPV SZU pre všeobecných štrukturálne
SZU
lekárov a pediatrov
fondy EÚ
Effect of royal jelly on
Yamada
skin regeneration: the
Bee
Yamada Bee
role of
Company, Company, Inc.
matrixmetalloproteinas
Inc.
e-9
Ústav
experimentáln
EPIMAKRERS
APVV
ej onkológie
SAV
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P. č.

Názov projektu

18

OBEZOGEN:
Expozícia rizikovým
faktorom obezity v
raných štádiách vývoja
organizmu a telesný
vývin u 3-ročných detí
RAVATOX:
Poškodenie zdravého
tkaniva srdca a ciev pri
ožiarení protónmi patofyziológia a
prevencia
NANOREPRO:
Bezpečnosť
terapeuticky a
komerčne používaných
nanočastíc: vplyv na
reprodukčný a
imunitný systém,
oxidačný status a
prevencia možného
rizika
SLOVMEMED:
Klinické skúšanie
slovenského
medovicového medu
BIOTESTIS:
Identifikácia
biomarkerov
asociovaných s
rezistenciou na
chemoterapiu u
testikulárnych nádorov
z germinatívnych
buniek
FerroQuant - Vývoj
diagnostického nástroja
pre kvantitatívne MRI
zobrazovanie
biogénneho železa v
klinickej praxi

19

20

21

22

23

Poskytovate
Hlavný partner
ľ

Celkový
rozpočet
projektu
pre SZU

07/2012 210 000,00
12/2015

Zodpovedný
riešiteľ za SZU

MUDr. Ľubica
Murínová, PhD.

APVV

SZU

APVV

Ústav pre
výskum srdca
SAV

07/201212/2015

23 000,00

Ing. Marko Fülöp,
CSc.

APVV

Ústav
experimentáln
ej
endokrinológie
SAV

07/2012 12/2015

55 000,00

Mgr. Eva
Rollerová, PhD.

APVV

Ústav zoológie
SAV

07/2012 12/2015

34 808,00

doc. RNDr. Viktor
Majtán, CSc.

APVV

LF UK

07/2012 12/2015

7 272,00

prof. MUDr. Peter
Bujdák, CSc.

APVV

Ústav merania
SAV

07/2012 12/2015

52 456,00

doc. MUDr. Peter
Bořuta, CSc.

CARDINFO

APVV

Ústav merania
SAV

05/2011 06/2014

17 941,00

doc. MUDr.
Slavomíra
Filipova, CSc.

Pôsobenie chemických
polutantov ako
endokrinných
rozrušovačov u detí

APVV

SZU

24

25

Obdobie
realizácie

10/2013 200 000,00
09/2017

doc. PhDr. Eva
Šovčíková, CSc.
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P. č.

Názov projektu

26

Prospektívna kohortová
štúdia o pôvode chorôb
dospelosti v
prenatálnom vývojom
období v slovenskej
populácii
DNA biobanka pre
populačné štúdie

27
28

29

30

31

Rizikové faktory a
progresia vírusovej
hepatitídy C
Expozícia ľudskej
populácie PCB vo
vybraných regiónoch
východného Slovenska
PCBEXPO
Pôsobenie
polyhalogénovaných
organických polutantov
ako endokrinných
rozrušovaščov na deti
Postnatálna expozícia
dojčiat
polybrómovaným
difenyléterom,
BDEINTAKE

Poskytovate
Hlavný partner
ľ

Obdobie
realizácie

Celkový
rozpočet
projektu
pre SZU

Zodpovedný
riešiteľ za SZU

1 619
318,60

prof. MUDr. Ján
Štencl, CSc.

MZ SR

SZU

09/2008 03/2014

MZ SR

SZU

09/2008 128 316,07
03/2014

MVDr. Dagmar
Zeljenková, CSc.

MZ SR

SZU

09/2008 119 149,49
03/2014

prof. MUDr.
Holomáň Jozef,
CSc.

MZ SR

SZU

07/2013 133 332,40
12/2015

MUDr. Ľubica
Murínová, PhD.

MZ SR

SZU

07/2013 139 909,99
12/2015

prof. MUDr.
Tomáš Trnovec,
DrSc.

MZ SR

SZU

07/2013 Ing. Beáta Drobná,
109 029,00
12/2015
CSc.
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XI. MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY VYSOKEJ ŠKOLY
Členstvo SZU v akademických medzinárodných organizáciách

Slovenská zdravotnícka univerzita je pri svojej pedagogickej, odbornej a vedeckej
práci aktívna nielen na vnútroštátnej pôde, ale aj v zahraničí. Má bohaté
medzinárodné aktivity v rámci EÚ a po celom svete.
Uvádzame niektoré z najdôležitejších aktivít v medzinárodných organizáciách:






















Rada Európskej Asociácie Univerzít (EUA)
Rada Európy – Riadiaci výbor pre bioetiku
UNESCO/CEPES
Skupina signatárov Bolonskej Deklarácie
Európska Asociácia Medicínskych Špecialistov (UEMS)
Sústava svetových zdravotníckych akadémií (IAMP)
Asociácia škôl verejného zdravotníctva v Európe (ASPHER)
Európska komisia – 7. rámcový program výskumu a vývoja, projekt
EURECNET
Európska komisia – program ERASMUS
Projekty technickej spolupráce s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú
energiu (RER0034, RER 1011, RER6023, SLR6003)
EURADOS – The European Radiation Dosimetry Group
Anscombe Centre for Bioethics, Oxford University, Oxford (UK)
Centro di Bioetica, UCSC, Rím
Centre for Bioethics and Biolaw, UMA, Rím,
CEVRO Institut, Praha, ČR
Fondatione Lanza, Padova (Taliansko)
German Reference Centre for Ethics in Biological Sciences, Bonn (SRN)
Chair of Moral Theology, University of Vienna (Rakúsko)
Center for Health Care Ethics, GU, Washington D.C. (USA)
The Hastings Center, Garrison N.Y. (USA)
Konzorcium RECOOP HST (REgional COOPeration for Health Science and
Technology).

Realizácia zahraničných pracovných ciest SZU
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave v roku 2014 mala
naplánovaných a schválených spolu 267 zahraničných pracovných ciest, z ktorých
bolo 267 ciest zrealizovaných. Zahraničné pracovné cesty sa väčšinou realizovali za
účelom uzatvárania zmlúv, dôležitých jednaní vedenia SZU a výmenných akcií, ktoré
boli financované z prostriedkov grantov, sponzorov a programu ERASMUS.
Pracovné cesty ako Graz, Ternopil a ERASMUS boli realizované za účelom
vysielania študentov do zahraničia v rámci výmenných aktivít študentov.
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Prehľad realizovaných ZPC SZU v Bratislave za rok 2014 (v €)
Pracovisko

Počet
vyslaných osôb

Rektorát
LF
FOZOŠ
FVZ
FZ BB
SPOLU

5
126
28
45
7
267

Aktívna
účasť/vyžiadaná
prednáška
3
62
20
16
4
103

Účasť
z iných
dôvodov (obhajoby,
komisie)
2
64
8
29
3
108

Celkové
náklady
38 872
29 050
448
6 242
73
74 685

Prehľad realizovaných ZPC SZU v Bratislave za rok 2013 (v €) pre porovnanie
Pracovisko
Rektorát
LF
FOZOŠ
FVZ
FZ BB
SPOLU

Počet
vyslaných
osôb
12
163
24
30
6
235

Aktívna
účasť/vyžiadaná
prednáška
12
141
21
27
6
205

Účasť
dôvodov
komisie)

z iných
oobhajoby,

22
3
3
30

Celkové
náklady
1 299
27 836
1 624
26 387
1 840
58 986

V roku 2014 bolo zrealizovaných zahraničných pracovných ciest o 32 viacej ako
v roku 2013 a preto boli i v roku 2014 zvýšené náklady na zahraničné pracovné
cesty o 15 699,- eur.
Medzi najdôležitejšie zahraničné pracovné cesty s aktívnou účasťou SZU patrili:
16.postgraduální kurz Sepse a MODS
VII. JÁNSKOLÁZENSKÉ SYMPÓZIUM, ČR
International Hematology Expert Meeting, Rakúsko
Medzinárodné fórum expertov EASL, Rakúsko
Pravidelné zasadanie CAT pri EMA, Veľká Británia
European congress of caratacta and reffractive surgery, Slovinsko, Grécko
Sympózium Ageing and Disability, Vatikán
XXXIX. Angiologické dni s medzinárodnou účasťou, ČR
7FP EU projekt DENAMIC, Holansko
Workshop k projektu ERINHA, Francúzsko
Pracovné stretnutie WP leader meeting on statistical analysis, Švédsko
7th Central European Meeting on Hypertension, Srbsko
General AssemblyMeeting k projektu Quality Nano, Írsko
Stakeholder Workshop projektu Grace, Belgicko
The Bridges in Life Sciences 9th Annual Conference, Chorvátsko
Konferencia EWMA 2014, Španielsko
Kongres Európskej asociácie pre ochorenia pečene ( EASL)“ The International Liver
Congress“, Veľká Británia
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EAHP – European Association of Hospital Pharmacists a 19.kongres nemocničných
lekárnikov, Španielsko, Belgicko, Bulharsko
Konzultácia členov o ECDC stratégiách orientovaných na vzdelávanie vo verejnom
zdravotníctve, Švédsko
Techniques in Clinical Virologists ( ESCV), Rakúsko
Svetový kardiologický kongres 2014, Austrália
Gordon Research Conferences frontiers of science Conferene: Enviromental
Endocrine Disruptors, Taliansko
WP7meeting projektu QHP, Nemecko
Aktivity pracovníkov SZU v EC EU – v medzinárodných organizáciách
a sieťach
Medzi najdôležitejšie patria:
Prof. Ing Ivan Čižnár, DrSc. je členom hodnotiacej komisie (Experts for
Evaluation and Reviewing of Proposals & for Monitoring of Projects) 7 Rámcového
programu EU – projekty z oblasti Verejného zdravotníctva (FP7-HEALTH.20123.2-1
call topic), členom tímu expertov EC pre notifikáciu dezinfekčných prostriedkov JRC
ISPRA, Taliansko, členom komisie doktorandského štúdia na Parthenope University,
Napoli Taliansko, členom hodnotiacej komisie (Expert for Review of Trial Proposal)
pre EDCTP (European and Developing Countries Trials Prthnership), Delft
Holandsko, riešiteľské pracoviská Cape Town South Africa, Dakar, Senegal.
doc. MUDr.Zuzana Krištúfková, PhD. je od roku 2008 zástupcom SZU ako
spolupracujúcej inštitúcie (Competent body) v pracovnej skupine pre vzdelávanie
Európskeho centra pre kontrolu chorôb (ECDC) v Štokholme.
Od roku 2010 Projekt EÚ TRICE - člen pracovnej skupiny pre vytvorenie
Európskeho programu vzdelávania v oblasti kontroly nemocničných nákaz
organizovaného Európskym centrom pre kontrolu chorôb (ECDC) v Štokholme.
Od roku 2011 Projekt Central and Eastern European Pertussis Awareness
Group – CEEPAG -člen skupiny expertov centrálnej a východnej Európy zameranej
na problematiku pertussis. Od roku 2013 Projekt RAISE - Zvýšenie povedomia
o stratégiách na prevenciu chrípky v Európe - člen skupiny expertov . Od
roku 2014 – Projekt Central European Vaccination Advisory Group (CEVAG) člen poradnej skupiny expertov pre strednú Európu v očkovaní
Medzinárodná spolupráca pracovísk SZU
Jednotlivé útvary Slovenskej zdravotníckej univerzity v rámci svojich vedeckých,
pedagogických a organizačných aktivít spolupracujú s viac ako 300 zahraničnými
pracoviskami a organizáciami.
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K zahraničným partnerom SZU od roku 2013 naďalej patria:











Universitá Degli Studi di Palermo
Kyjevská zdravotnícka akadémia postgraduálneho vzdelávania P. L. Shupyka
Štátna medicínska akadémia v Astane, Kazachstan
Južno-Kazašska medicínska akadémia a Kazašská národná medicínska
univerzita
Ternopil State Medical University, Ukrajina
Čínska akadémia pre čínske medicínske vedy
Univerzita tradičnej čínskej medicíny v Tianjine
Zhejiang čínska zdravotnícka univerzita v Hagzhou
Semey štátna zdravotnícka univerzita republiky Kazachstan
Univerzita Jagiellonski v Krakove

FOaZOŠ prostredníctvom Ústavu zdravotníckej etiky spolupracuje s pracoviskami
a inštitúciami v Európe:











Council of Europe – Committee on Bioethics (DH – BIO) - Strasburg
EUPATI - European Patients´ Academy on Therapeutic Innovation –(7.RP)
FEAMC – European Federation of the Catholic Medical Associations
PAL – Pontifical Academy for Life
EFGCP – European Forum for Good Clinical Practice – Brusel
EACME – European Association of Centres of Medical Ethics
Rada Európy – Riadiaci výbor pre bioetiku (tradícia spolupráce – t. č.
v spolupráci s Ústavom medicínskej etiky a bioetiky n. f. v Bratislave
a s Ministerstvom zdravotníctva SR) – usporiadanie medzinárodných
konferencií Rady Európy s tematikou zdravotníckej etiky a bioetiky
Európska komisia – 7. rámcový program výskumu a vývoja: neformálna
participácia na medzinárodnom projekte EURECNET ( 2011 - 2014)
Európska komisia – 7. rámcový program výskumu a vývoja: prof. MUDr.
Glasa, CSc., PhD. členom vedeckej rady garantov medzinárodného projektu
EUPATI (koordinátorom je organizácia EF GCP)

Existujúce zahraničné kontakty a neformálna spolupráca
 Anscombe Centre for Bioethics, Oxford University, Oxford, UK,
 Centro di Bioetica, UCSC, Rím, Taliansko,
 Centre for Bioethics and Biolaw, UMA, Rím, Taliansko
 CEVRO Institut, Praha, ČR,
 Fondatione Lanza, Padova, Taliansko,
 German Reference Centre for Ethics in Biological Sciences, Bonn, SRN,
 Chair of Moral Theology, University of Vienna, Rakúsko,
 Center for Health Care Ethics, GU, Washington D.C., USA,
 The Hastings Center, Garrison N.Y., USA,
Významná medzinárodná spolupráca je aj v oblasti urýchľovačových technológií.
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Organizácia medzinárodných vedeckých a odborných podujatí
FOaZOŠ v roku 2014 organizovala (resp. sa spolupodieľala na organizovaní) tieto
konferencie:
6. medzinárodná vedecká konferencia „Horizonty starostlivosti o zdravie“
miesto a dátum: Bratislava, 11. 11. 2014
organizátor: SZU, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií a
SKSaPA
International Bioethics Conference – Genetic Testing for Health Purposes
in Central and Eastern Europe
miesto a dátum: Bratislava, 29. 5. – 30. 5. 2014
organizátor: SZU, Ústav zdravotníckej etiky z poverenia Council of Europe –
Committee on Bioethics
1. workshop s medzinárodnou účasťou „Pôrodná asistencia – vzdelávanie
a odborná prax
miesto a dátum: Bratislava, 21.1.2014
organizátor: SZU, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií a
SKSaPA
Medzinárodná odborná konferencia rádiologických technikov
Miesto a dátum: Šírava, 1. – 3. 5. 2014
organizátor: Spoločnosť rádiologických technikov SR, Slovenská komora medicínskotechnických pracovníkov, SZU FOaZOŠ Katedra rádiologickej techniky
Medzinárodný jesenný seminár rádiologických technikov
Miesto a dátum: Piešťany, 19.- 21. 9. 2014
organizátor: Spoločnosť rádiologických technikov SR, Slovenská komora medicínskotechnických pracovníkov, SZU FOaZOŠ Katedra rádiologickej techniky
Program ERASMUS
SZU vyslala v kalendárnom roku 2014 svojich zástupcov na nasledujúce mobility:
 Mobility študentov – štúdium:

Letný semester 2013/2014
Martina Chovancová
Matúš Caban
Eva Cebová
Zuzana Mertušová
Radka Pavlíková
Terézia Rýdza

(LF) – University of Málaga, Španielsko
(FOaZOŠ) – Univerzita Palackého v Olomouci,
(FOaZOŠ) – Univerzita Palackého v Olomouci,
(FOaZOŠ) – Univerzita Palackého v Olomouci,
(FOaZOŠ) – Univerzita Palackého v Olomouci,
(FOaZOŠ) – Univerzita Palackého v Olomouci,

ČR
ČR
ČR
ČR
ČR
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Zimný semester 2014/2015
Eszter Czibula
Beáta Kútna
Michal Matúšek
Radovan Vavrina
Matúš Marton
Veronika Pisarčíková
Lýdia Sláviková
Ľubica Sýkorová

(LF) – University of Szeged, Maďarsko
(LF) – Albert-LudwigsUniversity,Freiburg, Nemecko
(LF) – University of Duesseldorf, Nemecko
(LF) – University of Bologna, Taliansko
(FOaZOŠ) – Univerzita Palackého v Olomouci, ČR
(FOaZOŠ) – Univerzita Palackého v Olomouci, ČR
(FOaZOŠ) – Univerzita Palackého v Olomouci, ČR
(FOaZOŠ) – Univerzita Palackého v Olomouci, ČR

 Mobility študentov –stáž:

Zimný semester 2014/2015
Ivana Gašparíková
Michaela Hozlárová
Radovan Vavrina

(LF) – University Hospital of Leipzig, Nemecko
(LF) – University Hospital of Leipzig, Nemecko
(LF) – University of Pavia, Taliansko

 Mobility zamestnancov – výučba:

Letný semester 2013/2014

MUDr. Simona Dianišková, PhD.
PhDr. Klára Gebeová
v Olomouci, ČR
PhDr. Andrea Šagátová, PhD.
v Olomouci, ČR
PhDr. Tatiana Rapčíková, PhD.
v Ostrave, ČR

(LF) – University of Brescia, Taliansko
(FOaZOŠ) - Univerzita Palackého
(FOaZOŠ)
(FZvBB)

–

Univerzita

Palackého

Ostravská

univerzita

 Mobility zamestnancov – školenia:

Zimný semester 2014/2015

MUDr. Simona Dianišková, PhD. (LF) – University of Neapol, Taliansko
PhDr. Mgr. Martina Rutšeková
(FZvBB) – Kingston University, Veľká
Británia
SZU prijala na svojej pôde aj učiteľov z partnerských univerzít na mobilitu za účelom
výučby a na mobilitu za účelom školenia:

Letný semester 2013/2014

Dr. Alexandra Czulowska (LF) – University of Wroclaw, Poľsko
Dr. Kinga Plewa-Tutaj
(LF) – University of Walbrzych, Poľsko

Zimný semester 2014/2015
Mgr. Ivana Didirková
Francúzsko

(LF) – University Paul-Valéry Montpellier,

V roku 2014 boli uzavreté nové dohody
s nasledujúcimi vysokoškolskými inštitúciami:
 University of Duesseldorf, Nemecko
 University of Bologna, Taliansko
 University of Pavia, Taliansko
 University Paul-Valéry Montpellier, Francúzsko
 Kingston University, Veľká Británia
 University of Debrecen, Maďarsko

v rámci

mobilít

ERASMUS
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XII. SYSTÉM KVALITY
a) Manažment vysokej školy
ZABEZPEČENIE KVALITY V LABORATÓRIÁCH SZU
SZU ako svoju integrálnu časť zahrňuje dôslednú starostlivosť o kvalitu,
porovnateľnosť a medzinárodnú akceptovateľnosť experimentálnych výsledkov
vo svojich laboratóriách.
Systém zabezpečenia kvality, ktorý sa začal zavádzať už od roku 1993, tvoria
čiastkové systémy kvality zastrešené podľa:
 ISO/IEC 17025:2005,
 ISO 9001:2008
 EN ISO 13485:2012
 Správnou laboratórnou praxou (SLP),
 Správnou výrobnou praxou (SVP),
 Správnou klinickou praxou (SKP),
 zákonom o liekoch a zdravotníckych pomôckach
 zákonom o metrológií.
Fungujúce systémy kvality jednoznačne prispeli k zvýšeniu spoľahlivosti
výsledkov, k zvýšeniu dôveryhodnosti organizácie pri zapájaní sa do projektov, ako
aj k zvýšeniu akceptácie výsledkov pre publikovanie, k získaniu výskumných
domácich a medzinárodných projektov a aj k pedagogickej činnosti.
JEDNOTKA ZABEZPEČENIA KVALITY (JZK SZU) zabezpečuje vytvorenie a
funkčnosť týchto čiastkových systémov, ich vzájomné prepojenie a jednotnú
koncepciu. Vedúca JZK je držiteľkou ocenenia „TOP manažér kvality za rok 2007“.
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AKREDITOVANÉ LABORATÓRIÁ
SKÚŠOBNÉ
1) NRC PRE DIOXÍNY A PRÍBUZNÉ ZLÚČENINY
je spôsobilé vykonávať stanovenie polychlórovaných dibenzo-p-dioxínov (PCDD), polychlórovaných
dibenzofuránov (PCDF), polychlórovaných bifenylov (PCB), dioxínom príbuzných PCB
a organochlórových pesticídov v potravinách, krmivách, biologických a environmentálnych
materiáloch.
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AKREDITOVANÉ LABORATÓRIÁ
MEDICÍNSKE
1) LABORATÓRIA KLINICKEJ IMUNOLÓGIE, ALERGOLÓGIE A BIOCHÉMIE
a) Laboratórium imunológie
b) Laboratórium experimentálnej a klinickej biochémie
ML je kompetentné vykonávať klinické laboratórne vyšetrenia s použitím
imunochemických, molekulovo - biologických, sérologických,
biochemických, hematologických, mikrobiologických,
chemických a fyzikálnych metód v ľudskom biologickom materiáli.

2) LABORATÓRIÁ KLINICKEJ MIKROBIOLÓGIE A PRIÓNOVÝCH CHORÔB
a) Laboratórium pre fagotypizáciu salmonel
b) Laboratórium humánnych bakteriálnych patogénov
c) Laboratórium pre vírusové hepatitídy
d) Laboratórium pre prevenciu HIV/AIDS
e) Laboratórium pre enterovírusy
f) Laboratórium pre pre prionové choroby
g) Laboratórium kontroly sterilizácie
h) Servisné služby 1) Prípravovňa kultivačných médií
2) Umývarne laboratórneho skla
ML používajú bakteriologické, virologické, imunologické, morfologické,
biochemické a molekulovo-biologické metódy na fagotypizáciu salmonel,
charakterizáciu a uchovávanie kultúr mikroorganizmov, pri kontrole účinnosti
dezinfekcie, sterilizácie a deštrukcie biologického materiálu, na dôkaz
prítomnosti pôvodcov enterovírusových infekcií a protilátok proti nim,
na dôkaz prítomnosti pôvodcov vírusových hepatitíd a protilátok proti nim,
na dôkaz prítomnosti vírusov HIV/AIDS, protilátok proti nim a testovanie
polymorfizmu koreceptora HIV, na dôkaz prítomnosti a vizualizáciu
pôvodcu prionových chorôb.

90

SPRÁVNA LABORATÓRNA PRAX
CENTRUM TESTOVACÍCH LABORATÓRIÍ
1. Laboratórium toxikológie
2. Laboratórium imunotoxikológie
3. Experimentálne zverince
Testovacie laboratória SZU vykonávajú neklinické štúdie zdravotnej a
environmentálnej bezpečnosti látok v súlade s chemickým zákonom
č. 67/2010 Z.z., Direktívou rady 2004/10/EC a Direktívou rady
2004/9/EC za použitia testovacích metód podľa nariadenia komisie
(ES) č. 440/2008, OECD, EC, FDA smerníc, alebo podľa
požiadaviek objednávateľa. Štúdie sú vykonávané
v podmienkach platných pre konvenčný chov
alebo chov SPF (bez špecifických patogénov).

FARMACEUTICKÉ SKÚŚANIE A SPRÁVNA VÝROBNÁ PRAX
LABORATÓRIUM IMUNOTOXIKOLÓGIE je držiteľom rozhodnutia ako kontrolné laboratórium na
vykonávanie farmaceutického skúšania v nasledovnej oblasti: Biologické hodnotenie aktivity
imunopreparátov za účelom kontroly a prepúšťania a je držiteľom certifikátu o dodržiavaní správnej
výrobnej praxe ako zmluvné kontrolné laboratórium pre výrobcu humánnych liekov.
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SPRÁVNA KLINICKÁ PRAX
JEDNOTKA KLINICKÉHO SKÚŠANIA LIEČIV
vykonáva bioekvivalenčné, farmakokinetické a farmakodynamické klinické
testy (I – IV fáza) liečiv na zdravých dobrovoľníkoch a/alebo pacientoch
podľa požiadaviek zadávateľa.

CERTIFIKÁCIA
UNIVERZITNÉ
CENTRUM
ELEKTRÓNOVÝCH
AKCELERÁTOROV
spĺňa
požiadavky
medzinárodnej normy EN ISO 13485:2012 pre strerilizáciu zdravotníckych pomôcok a medzinárodnej
normy ISO 9001:2008 pre sterilizáciu – zväzkom urýchlených elektrónov.
UCEA disponuje lineárnym elektrónovým urýchľovačom
UELR 5-1S, ktorý produkuje elektróny s energiou od 3,6 MeV
do 6,2 MeV alebo rtg. žiarenie do energie 6,2 MeV.
Pre radiačnú úpravu materiálov je možné aplikovať
dávky od mGy až po 10-tky MGy.
Dozimetrické systémy pracoviska naviazané na medzinárodné
štandardy umožňujú merať nízke dávky (Gy )ako aj vysoké
dávky ( 1- 100 kGy) s presnosťou do 5 %.
Výrobca urýchľovača

NIIEFA Petrohrad

Stredná energia elektrónov

(3,6 - 6,2) MeV

Priemerný prúd zväzku

(3 - 200) µA

Maximálny výkon zväzku

1 kW

Priemer zväzku

11 mm

Šírka skenovania zväzkom

(40 - 50) cm

Trvanie impulzu prúdu zväzku

(3,5 ± 0,5 ) µs

Frekvencia skenovania zväzku

(0,25 - 5) Hz

Frekvencia impulzov vo zväzku

(5 - 240) Hz

Stabilita prúdu zväzku

±2% / 8 h

Stabilita prúdu zväzku a energie elektrónov

±5% / 8h
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Využitie:

Sterilizácia zdravotníckych pomôcok
Sterilizácia kože pre transplantáciu pri liečbe popálenín
Sterilizácia medu používaného pri liečbe kožných ochorení
Dekontaminácia korenín a potravín

PREHĽAD SYSTÉMOV KVALITY
Systém kvality/Pracovisko
SPRÁVNA LABORATÓRNA PRAX (SLP)
Laboratórium toxikológie
CENTRUM
Laboratórium ichtyológie
TESTOVACÍCH
Laboratórium imunotoxikológie
LABORATÓRIÍ SZU
Experimentálne zverince
SPRÁVNA VÝROBNÁ PRAX (SVP)
Lab. imunotoxikológie

Reg.č.

Platnosť osvedčenia

Stav
k 01/2015

G 036

15.07.2013 – 15.07.2018

platné

SK/023V/2012

25.06.2012 - 25.06.2015

platné

Š-07/09

od 28.04.2009

platné

od 16.3.2006

platné

4.04.2014 - 3.04.2017

platné

S 111

16.02.2011 - 16.02.2015

platné

M-006

8.06.2012 - 8.06.2016

M-013

16.11.2014 - 16.11.2019

FARMACEUTICKÉ SKÚŠANIE
Lab. imunotoxikológie
SPRÁVNA KLINICKÁ PRAX (SKP)
Jednotka klinického skúšania liekov
CERTIFIKÁCIA
M-0339/14
Q-0714/14

Univerzitné centrum elektrónových akcelerátorov
AKREDITÁCIA
SL

NRC DIOX
Lab. pre fagotypizáciu salmonel
Lab. humánnych bakteriálnych
patogénov
Lab. kontroly sterilizácie

ML KMaPCH

ML KIAB

Servisné služby

NRC FS
NRC ZPM
Prípravovňa
kultivačných
médií
Umyvárne
laboratórneho
skla
NRC VH
NRC IEV
NRC HIV/AIDS
NRC PCH/PVN

Lab. pre vírusové hepatitídy
Lab. pre enterovírusy
Lab. pre HIV/AIDS
Lab. pre prionové choroby
Laboratórium imunológie
Lab.experimentálnej a klinickej biochémie

platné

platné

VÍZIA DO BUDÚCNOSTI
V budúcnosti bude naďalej budovaný a udržiavaný systém kvality na SZU
v súvislosti s platnou legislatívou a požiadavkami jednotlivých vedúcich pracovníkov.
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CENTRUM PRE PODPORU PROJEKTOV
Činnosť Centra pre podporu projektov zabezpečujú štyria pracovníci, ktorí plnia
nasledovné úlohy:

Metodická podpora pri realizácii projektov
Identifikácia možných zdrojov a tém projektov


Koordinácia predkladania žiadostí o príspevok a prípravy projektov



Metodická podpora pri zostavení logickej plánovacej matice projektového
zámeru, rozpočtu
Zabezpečovanie vybraných príloh

Tvorba nových projektov


Podpora rozbiehajúcich sa projektov (predbežne schválených)

1. Konzultácie k návrhom zmlúv a rozpočtov
2. Zabezpečovanie potvrdení k zmluve o poskytnutí príspevku/grantu

Podpora realizovaných projektov

1. Sledovanie priebehu realizácie projektov s cieľom identifikácie rizík,
2. Vedenie evidencie o projektoch.

b) Vzdelávanie
Vedenie univerzity sa pravidelne zaoberá vývojom počtu študentov na našej
univerzite. Univerzita začínala s vysokoškolským štúdiom v roku 2003/2004
s počtom študentov 572, z toho 126 študentov študovalo v dennej forme štúdia.
Nad 3000 študentov sme mali v akademických rokoch 2007/2008 a 2008/2009.
Z toho však takmer 2500 bolo študentov externej formy štúdia. V roku 2014 máme
však zapísaných viac študentov do dennej formy štúdia ako do externej formy
štúdia.
Pokles študentov v externej forme štúdia je spôsobený najmä rozhodnutím
EÚ, ktorá nepovoľuje štúdium regulovaných povolaní (ošetrovateľstvo a pôrodná
asistencia) v externej forme bakalárskeho štúdia. Fakulty sa musia do budúcna
zamyslieť nad možnosťou akreditovať nové študijné programy, ktoré by boli
atraktívne a o ktoré by bol záujem.
Vedenie univerzity venovalo veľkú pozornosť aj zvýšeniu kvality výučby.
K tomu slúži aj systém evidencie študentov a pedagogickej záťaže vyučujúcich –
MAIS (modulárny akademický informačný systém).
V tomto akademickom roku sa konal štvrtý ročník Dňa otvorených dverí.
Jednotlivé fakulty spolu so svojimi študentmi pripravili pre študentov stredných škôl
prehliadku výučbových priestorov. Ukázali im ako sa pripravujú vysokoškoláci
na jednotlivé zdravotnícke povolania, ale sa aj pochválili so zaujímavosťami, ktoré
na fakultách majú.
Počas tretieho ročníka Dňa študentstva bol oceneným pedagógom
slávnostne odovzdaný Ďakovný list za svoju pedagogickú prácu, entuziazmus
a nové prínosy do pedagogickej činnosti a aktívni študenti dostali akademickú
pochvalu za svoje vynikajúce študijné výsledky a za reprezentáciu svojej fakulty a
univerzity. Naši študenti nás reprezentujú veľmi dobre: zorganizovali prednášky na
rôzne témy v Panta Rhei, organizovali výstavy, semináre chirurgického šitia,
pripravili prednášky o zdraví pre stredoškolákov, venovali sa diabetikom. Naši
záchranári univerzitu reprezentujú na vysokej úrovni, čoho dôkazom sú aj ich
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umiestnenia na týchto súťažiach. Naši študenti sa zúčastnili na Univerzitnej regate
vysokých bratislavských škôl. Niektoré z týchto aktivít sa konali pod vedením našich
pedagógov, mnohé z nich si študenti organizovali sami.
Univerzita už štvrtý rok ponúka uchádzačom o vysokoškolské štúdium aj
možnosť prípravy na prijímacie skúšky. Organizuje v mesiacoch november až apríl
prípravné kurzy z biológie a chémie. Je to pre uchádzačov o štúdium na Fakulte
verejného zdravotníctva a uchádzačov o štúdium na Lekárskej fakulte.
Osobitnú pozornosť vedenie venovalo kvalite vzdelávacieho procesu.
Kvalita výučby je do značnej miery závislá od kvality výskumnej a vedeckej práce.
Preto si naša univerzita kladie za cieľ, aby všetky študijné programy hlavne
magisterské, doktorské a doktorandské boli v maximálnej miere spojené s vedeckou
prácou, samostatnými výskumnými aktivitami študentov. Kvalitná vedecká
a výskumná práca na ktorej základoch stojí vzdelávanie by mala byť štandardom
v každom študijnom programe. Všetky tieto ciele univerzity sú zakotvené
v dlhodobých zámeroch našej univerzity.
Hľadali sme spôsob ako vyriešiť problémy, na ktoré nás študenti
upozorňovali v anonymných dotazníkoch, v ktorých hodnotili pedagogický proces.
Ich hodnotenie v niektorých otázkach nebolo veľmi lichotivé – zo všetkých fakúlt
zaznela výčitka k nedostatku učebných textov a povinnej literatúry. Mnohí študenti
v anonymných dotazníkoch kritizovali, veľa teoretickej výučby a málo praktickej
výučby. Vybavenie odborných učební sa nedostalo v hodnotení študentov nad 50
%. Teda vieme, že našim študentom chýba literatúra, pomôcky, ale aj možnosť
lacného stravovania a chcú omladiť pedagogický zbor. Z toho vidíme, že v kvalite
pedagogického procesu máme stále čo zlepšovať. Aj z hodnotenia našich
absolventov zazneli podobné pripomienky. Preto sme neustále apelovali na
študijných prodekanov, aby viac pozornosti venovali aj hospitačnej činnosti
a objektívne mapovali problémy, ktoré by sme mohli vyriešiť čo najrýchlejšie.
Pri kvalite vzdelávacieho procesu nezabúdame na monitorovanie študentov
na jednotlivých oddeleniach, aby praktická časť výučby našich študentov bola
naozaj kvalitná, aby sme do pracovného procesu posielali študentov dobre prakticky
pripravených starať sa o našich pacientov.
Vedenie fakúlt si robí každoročne kvalitný rozbor z hodnotenia pedagogického
procesu študentmi fakulty, hľadá dôvody, prečo študenti negatívne hodnotia
vyučovanie niektorých predmetov. V nadväznosti na to vedenie sledovalo počas
celého roka, či sa chyby vo vzdelávaní aj podarilo napraviť.
Dôležitým momentom v kvalite vzdelávacieho procesu je aj kvalitná výučba
týkajúca sa výskumu a vedy, aby sme študentom poskytli dostatočnú motiváciu pre
vedeckovýskumnú činnosť.
Pri
hospitačnej
činnosti
sa
študijní
prodekani
zameriavali
aj
na sprístupňovaniu problematiky na primeranej úrovni. Kontrolovali, či pedagógovia
oboznamovali študentov s podmienkami hodnotenia predmetu na začiatku
semestra, ako aj so sylabusom predmetu, čo v hodnotení pedagogického procesu
študentmi nepatrilo na žiadnej fakulte k silným stránkam.
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c) Tvorivá činnosť
Etické komisie
Na SZU v Bratislave vykonávajú aktívnu činnosť naďalej dve etické komisie, ktoré
majú za úlohu zabezpečiť dohľad na dodržiavaním všetkých etických zásad
týkajúcich sa vedecko-výskumnej činnosti. Etické komisie Slovenskej zdravotníckej
univerzity dôsledne rešpektujú a vo svojej práci uplatňujú zásady Listiny základných
ľudských práv a slobôd a hlavných medzinárodných dokumentov o ľudských
právach a bioetike. Vo svojej činnosti zohľadňujú aj zásady zakotvené v ďalších
príslušných záväzných a odporúčacích medzinárodných dokumentoch, právnych
predpisoch v oblasti medicíny a zdravotníctva, vrátane biomedicínskeho výskumu a
ošetrovateľského výskumu.
Etická komisia Slovenskej zdravotníckej univerzity zasadala v roku
2014 2x (12.5.2014, 13.11.2014). Komisia posúdila 2 klinické štúdie (SONAR, AMG
162) realizované na SZU. Posúdila a vydala súhlasné stanovisko pre 1 zahraničný
projekt (SIALON II). Vydala predbežný súhlas k 2 návrhom projektov v rámci výzvy
APVV. Okrem uvedeného posúdila na každom svojom zasadnutí viacero
doplňujúcich dokumentov k jednotlivým klinickým štúdiám a projektom (dodatky k
protokolom, informácie pre pacientov, informované súhlasy a iné). Komisia zobrala
na vedomie dokumenty, ktoré nepotrebovali súhlas, ale súviseli s predkladanými
klinickými štúdiami a projektmi (oznámenie závažných vedľajších účinkov
v zahraničných centrách, notifikácie SUSARs, priebežné hlásenia o riešení,
záverečné správy a pod.).
Etická komisia SZU pre prácu s laboratórnymi zvieratami zasadala
v roku 2014 celkove 5 x. Na svojich zasadnutiach schválila celkove 11 projektov,
z toho v tomto roku začala realizácia 6 z nich.
VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ZVYŠOVANIE

KVALITY

VÝSKUMNEJ

ČINNOSTI

V rámci udržateľnosti riešenia projektu Štrukturálnych fondov EÚ „Program
rozvoja SZU v Bratislave“ (kód ITMS 26140230003, ukončený v r. 2012) sme
okrem ďalších aktivít pripravili, zorganizovali a vykonali v r. 2014 aktivity, zamerané
na skvalitnenie vedeckovýskumnej práce na SZU v Bratislave:
- Vzdelávací kurz zameraný na Skvalitnenie vedecko-výskumnej práce
doktorandov sa konal v dňoch 15. – 17. apríla 2014, absolvovalo ho 38 študentov
doktorandského štúdia v internej a externej forme. Odprednášané, oddiskutované
a prakticky natrénované nasledujúce témy a okruhy problémov:
- Organizácia, zásady a priebeh doktorandského štúdia
- Zásady prípravy a písania doktorandskej práce
- Etické aspekty biomedicínskeho výskumu
- Veda, výskum a biomedicínsky výskum, scientometria
- Etické komisie pri posudzovaní biomedicínskeho výskumu
- Ochrana duševného vlastníctva
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Evidence based medicine
Postup lege a non artis
Práca s literatúrou
Centrálny register záverečných prác
Prezentácia výsledkov – zásady prípravy prednášok
Výber štatistických metód
Praktický nácvik použitia SW SPSS
Práca s laborat. zvieratami vo vedeckom výskume
Demonštrácia experimentálneho modelu a exkurzia v akreditovanom zverinci SZU

Uvedený kurz je implementovaný do Zásad doktorandského štúdia na jednotlivých
fakultách SZU v Bratislave ako povinná, kreditovaná časť doktorandského štúdia na
SZU v Bratislave. Organizovaný je pravidelne 1x v každom školskom roku.
Národné referenčné centrá
Činnosť NRC slúži včasnej, špecializovanej nadstavbovej a konečnej
laboratórnej diagnostike, overovaniu laboratórnych výsledkov, monitorovaniu
situácie (epidemiológie) a prevencii závažných poškodení zdravia vplyvom
biologických, chemických aj fyzikálnych faktorov vonkajšieho prostredia. V období,
keď Slovensko vstupom do EÚ prijalo záväzky aj v oblasti monitorovania výskytu
a prevencie vzniku prenosných a civilizačných chorôb, majú NRC nezastupiteľnú
úlohu. Zriadenie NRC bolo vyvolané aj tlakom zdravotníckej praxe. Rýchly nárast
poznatkov a vývoj špičkových metód nemôže v plnom rozsahu realizovať široká
zdravotnícka prax, ale je nevyhnutné, aby aspoň najdôležitejšie problematiky boli
celoštátne zabezpečené na najvyššej úrovni. NRC zohrávajú dôležitú úlohu nielen
v rámci Slovenskej republiky, ale časť z nich je napojená na európsku sieť a ich
činnosť je koordinovaná Európskou komisiou a Svetovou zdravotníckou
organizáciou.
Činnosť NRC v súčasnosti zriadených na pôde SZU zabezpečujú oddelenia
SZU, ktoré disponujú po desaťročia budovaným odborným a vedomostným
potenciálom a do značnej miery aj priestorovým a prístrojovým vybavením.
Základné údaje o zriadení a najvýznamnejších úlohách NRC na SZU
vyplývajúcich zo zákona sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
1.

Národné referenčné centrum pre HIV/AIDS
Hlavné zameranie činnosti:
 nadštandardná laboratórna diagnostika infekcií HIV
 konfirmácia výsledkov terénnych laboratórií z celej SR
 konzultačná činnosť v problematike diagnostiky HIV
 zhromažďovanie najnovších poznatkov v danej problematike
 metodické usmerňovanie všetkých pracovísk v danej problematike
 kontrola kvality práce terénnych a ostatných laboratórií v SR
 výučba v problematike HIV/AIDS
 príprava stanovísk a podkladov pre činnosť MZ SR
 posudzovanie diagnostík používaných na jednotlivých úrovniach diagnostiky HIV
 vyšetrovanie laboratórnych markerov u pacientov infikovaných HIV
 zber údajov o počtoch vyšetrení na anti HIV
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2.

3.

4.

5.

6.

Národné referenčné centrum pre fagotypizáciu salmonel
Hlavné zameranie činnosti:
 zhromažďovanie najnovších poznatkov v danej problematike
 fagotypizácia kmeňov salmonel izolovaných v celej SR
 fagotypizácia kmeňov S. typhi a S. paratyphi B aj pre zahraničné pracoviská
 zhromažďovanie a udržiavanie zbierkových kultúr typizačných fágov a ich
doplňovanie v súlade s rozvojom poznatkov v zahraničí
 metodické usmerňovanie a výučba v problematike
 subtypizácia netýfusových sérovarov salmonel metódami molekulárnej biológie
(pulzná gélová elektroforéza, plazmidový profil)
Národné referenčné centrum pre vírusové hepatitídy
Hlavné zameranie činnosti:
 zhromažďovanie najnovších poznatkov o diagnostike VH
 nadstavbová diagnostika VH vrátane konfirmačných testov
 vypracovávanie a zavádzanie postupov na monitorovanie liečby VH
 posudzovanie vhodnosti používania diagnostík
 účasť v transplantačnom programe a iných celospoločenských programoch
 vypracovávanie stanovísk a odporúčaní pre MZ SR
 metodické vedenie a výučba v danej problematike
 kontrola kvality práce v laboratóriách rezortu
Národné referenčné centrum pre identifikáciu enterálnych vírusov
Hlavné zameranie činnosti:
 zhromažďovanie a sprostredkovanie informácií o najnovšom vývoji
v problematike infekcií enterálnymi vírusmi (enterovírusy mimo polio)
 vývoj a zavádzanie nových diagnostických postupov, zabezpečovanie
nadstavbovej diagnostiky
 metodické usmerňovanie a zácvik v metódach diagnostiky
 EM vyšetrenia vzoriek biologického materiálu vrátane vody
 kontrola virologickej kontaminácie vody, potravín a iných faktorov prenosu
infekcií
 kontrola vhodnosti používaných diagnostík
 zhromažďovanie podkladov pre surveillance enterovírusových nákaz
 výučba v danej problematike
 vypracovávanie podkladov a stanovísk pre MZ SR
Národné referenčné centrum pre dezinfekciu a sterilizáciu
Hlavné zameranie činnosti:
 zhromažďovanie poznatkov o vývoji metód v danej problematike
 kontrola účinnosti dezinfekčných prostriedkov a monitorovanie stavu rezistencie
baktérií na biocídy vo vybraných nemocničných zaradeniach
 štúdium interakcií biocídov a baktérií ako základ vývoja preventívnych nástrojov
nozokomiálnych infekcií
 metodické vedenie, výučba a zácvik v problematike
Národné referenčné centrum pre prionové choroby a pomalé vírusové
neuroinfekcie
Hlavné zameranie činnosti:
 celoštátne genetické a likvorologické vyšetrovanie pacientov s podozrením na
humánne prionové ochorenia
 celoštátna špecifická definitívna diagnostika prionových chorôb
 surveillance Creutzfeldtovej-Jakobovej choroby (CJch) so zameraním na prípadný
výskyt nového variantu
 zapojenie do európskej surveillance CJch
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analýza endo– a exogénnych rizikových faktorov CJch sledovaných kvantitatívne
a kvalitatívne
 preventívne vyšetrovanie darcov rohoviek so zameraním na genetické rizikové
faktory CJch
 príprava návrhov preventívnych opatrení proti humánnym prionovým chorobám
pre MZ SR a pre Európsku komisiu
 expertízna a konzultačná činnosť v danej problematike
 výučba v danej problematike
7. NRC – Zbierka kultúr patogénnych mikroorganizmov
Hlavné zameranie činnosti:
 uchovávať a zhromažďovať novoizolované zvláštne a medicínsky významné
kmene mikroorganizmov
 identifikovať a charakterizovať ich biologické vlastnosti využitím nových
moderných najmä molekulárno-biologických metód (plazmidová analýza, PCR,
PFGE).
 poskytovať kultúry mikroorganizmov na požiadanie vedeckých, vzdelávacích a
iných odborných inštitúcií
 vydávať katalóg kultúr a vykonávať konzultačnú činnosť v danej problematike
 vykonávať konzultačnú, metodickú a pedagogickú činnosť vrátane publikačnej.
 spolupracovať s inými zahraničnými pracoviskami tohto druhu najmä s NRL Česká národní zbírka typových kultúr (CNCTC) Praha a Českou zbírkou
mikroorganizmu (CCM) v Brne.
8. NRC pre dioxíny a príbuzné zlúčeniny
Hlavné zameranie činnosti:
 analytické stanovenia dioxínov, furánov a ďalších perzistentných organických
polutantov (POPs)
 vývoj, validácia a zavádzanie analytických metód stanovenia POPs
 hodnotenie expozície ľudskej populácie perzistentným organickým polutantom
a hodnotenie zdravotného rizika následkom expozície
 spolupráca s MZ, MP a MŽP SR pri príprave legislatívy týkajúcej sa POPs
 metodická, konzultačná a školiaca činnosť v problematike POPs
 vypracovávanie posudkov a stanovísk týkajúcich sa POPs
 zastupovanie SR v medzinárodných programoch a komisiách zameraných na
POPs (WHO, UNEP, UNIDO)
 zhromažďovanie odborných informácií o problematike POPs
9. Autorizované metrologické pracovisko pre radónové veličiny
Hlavné zameranie činnosti:
 jednotné overovanie meradiel objemovej aktivity radónu a ekvivalentnej
objemovej aktivity radónu
 príprava a overovanie metodík merania radónu a torónu pre potreby úradných
meračov, ÚVZ a ostatné zainteresované inštitúcie SR
 previazanosť na primárne etalóny radónu v zahraničí
 usmerňovanie a regulácia ožiarenia obyvateľstva SR prírodnými zdrojmi
ionizujúceho žiarenia

10. Slovenské ústredie radiačnej monitorovacej siete
Hlavné zameranie činnosti:
 riadenie a metodické vedenie stálych zložiek radiačnej monitorovacej siete SR
(RMS) v rámci 5-tich rezortov
 koordinácia rozsahu činnosti havarijnej pripravenosti a odozvy
 na základe predpovedí a výsledkov celoplošného monitorovania príprava
podkladov pre zavádzanie neodkladných a následných nápravných opatrení pre
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ochranu obyvateľstva
sledovanie a hodnotenie radiačnej situácie na území SR, interpretácia údajov
monitorovania vo vzťahu k ochrane obyvateľstva
harmonizácia a kompatibilita hodnotenia radiačnej situácie s požiadavkami EÚ
sledovanie a hodnotenie kontaminácie jednotlivých zložiek životného prostredia

11. NRC pre liečbu chronických hepatitíd
Hlavné zameranie činnosti:
 rozhodovanie o indikácii imunomodulačnej liečby chronických vírusových hepatitíd
 príprava návrhov na záväzné metodické pokyny MZ SR na diagnostické
a terapeutické postupy pre liečbu chronických hepatitíd
 riadenie krajských pracovísk poverených indikáciou terapie chronických
vírusových hepatitíd interferónom a inými imunomodulačnými prostriedkami
 plnenie úloh podľa pokynov MZ SR

12. NRC pre familiárne hyperlipoproteinémie
Hlavné zameranie činnosti:
 viesť register geneticky podmienených familiárnych hyperlipoproteinémií
 zabezpečovať ich molekulárnu diagnostiku
 koordinovať spoluprácu s lipidovými ambulanciami, centrami a s praktickými
lekármi v rámci primárnej prevencie kardiovaskulárnych ochorení
 plniť úlohu poradného orgánu v rezorte v oblasti diagnostiky a liečby
dyslipoproteinémií
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XIII. KONTAKTNÉ ÚDAJE
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Limbová 12
833 03 Bratislava 37
Telefón: 02 53 370 111
www.szu.sk
IČO: 00 165 361
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XIV. SUMÁR
PEDAGOGICKÝ PROCES
Novo definované stratégie univerzity sa začali postupne napĺňať, aj keď
kľúčovou stratégiou už od roku 2010 zostáva udržanie dosiahnutých pozícií najmä
pre komplikovanú ekonomickú situáciu spôsobenú už niekoľko rokov trvajúcim
nízkym príspevkom štátu na chod univerzity. Pregraduálne vzdelávanie študentov,
ich sociálne zabezpečenie musí univerzita refundovať z vlastných, už aj tak nízkych
zdrojv oproti ostatným verejným vysokýmk školám. Ekonomickú situáciu navyše
zaťažujú dlhy z predchádzajúcich rokov. Napriek tomu univerzita naďalej
zabezpečuje plánované pedagogické aktivity v najvyššej možnej miere.
Výchovno-vzdelávacia činnosť na Slovenskej zdravotníckej univerzite v
Bratislave v roku 2014 sa riadila zákonom 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj
vnútornými predpismi univerzity.
Štúdium bolo na SZU v roku 2014 realizované prezenčnou metódou, dennou
a externou formou štúdia.
Všetky aktivity univerzity boli orientované tak, aby sa docielila stále sa
zvyšujúca kvalita a efektívnosť výchovno-vzdelávacieho procesu. Výchovnovzdelávací proces sa realizoval s prepojením poznatkov vedeckého výskumu na
zdravotnícku prax.
V roku 2014, k 31. 10. 2014, bolo na univerzite zapísaných 2237 študentov, čo je
o 10 študentov viac ako v minulom akademickom roku.
Pri prehľade počtu študentov za ostatných 6 akademických rokov je
potrebné usúdiť, že najvyšší počet študentov bol v akademickom roku 2008/2009.
Nasledovalo postupné klesanie počtu študentov v externej forme štúdia, ktoré bolo
spôsobené nižším záujmom o dovtedy najpočetnejšie zastúpený študijný program –
ošetrovateľstvo v prvom stupni štúdia. Záujem však klesá na FOZOŠ a na FZ aj
v druhom stupni štúdia v programe ošetrovateľstvo.
Klesá záujem aj o študijný program fyzioterapia na Fakulte zdravotníctva
v prvom stupni vysokoškolského vzdelávania v externej forme štúdia, ako aj o
študijný program laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve. Veľký záujem
však naďalej pretrváva o študijný program fyzioterapia v druhom stupni štúdia.
Opačný trend možno vidieť v dennej forme štúdia s narastajúcim počtom
študentov.
Údaje o nízkych počtoch študentov nás k tomu, aby sme v ďalšom období
racionálne
posúdili, v akom počte študentov je výhodné v septembri začať
s výučbou takéhoto nízko početného študijného programu, ako je fyziologická a
klinická výživa – externá forma štúdia prvý stupeň štúdia, verejné zdravotníctvo –
externá forma štúdia v prvom i druhom stupni štúdia, laboratórne a vyšetrovacie
metódy v zdravotníctve – externá forma štúdia, prvý stupeň štúdia). Zároveň je
potrebné sa rozhodnúť, či začneme s výučbou tých istých študijných programov
(s nižším počtom študentov) len na jednej z dvoch fakúlt univerzity.
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Silnou stránkou univerzity zostáva ďalšie vzdelávanie zdravotníckych
pracovníkov formou špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy a aj kontinuálneho
vzdelávania v medicínskych a príbuzných odboroch.
V roku 2014 naďalej prebiehala akreditácia špecializačných a certifikačných
študijných programov na jednotlivých fakultách, ako aj prípava komplexnej
akreditácie univerzity. V súčasnosti má univerzita na Lekárskej fakulte
akreditovaných 80 špecializačných a 23 certifikačných programov, na FOaZOŠ 31
špecializačných a 10 certifikačných programov na FVZ 4 špecializačné programy
a na FZ 4 špecializačné programy.Jednotlivé pedagogické útvary sa pripravujú na
reakreditáciu. Univerzita aj v roku 2014 pokračovala vo vzdelávaní v odboroch, ktoré
nie sú lukratívne, s malým počtom uchádzačov.
Počet vydaných kvalifikačných dokladov na Lekárskej fakulte bol 774, teda
o 126 viac, ako v predchádzajúcom roku 2013. Oproti tomu počet vydaných
osvedčení na omamné a psychotropné látky klesol o 240 vydaných osvedčení.
Počet odvzdelávaných účastníkov, ako aj počet vzdelávacích aktivít od roku
2010 má kontinuálne stúpajúcu tendenciu. Špecializačného štúdia sa v roku 2014
zúčastnilo takmer o 100 účastníkov viac ako v roku 2013, pričom stúpol počet
vzdelávacích aktivít o 100. Pri prorovnávaní 2 ostatných rokov v certifikovanej
pracovnej činnosti sa zaznamenal zvýšený počet vzdelávacích aktivít, ako aj
zvýšený počet odvzdelávaných účastníkov. Počet účastníkov v kontinuálnom
vzdelávaní, ako aj počet vzdelávacích aktivít je prakticky rovnaký.Možno teda
konštatovať, že v ďalšom vzdelávaní univerzita zaznamenáva výrazný sústavný
stúpajúci trend v počte vzdelávacích aktivít, ako aj v počte účastníkov, čo je dané
celou šírkou akreditovaných odborov, zrelosti a
pedagogickej zdatnosti
vysokoškolských učiteľov.
INFORMÁCIE O VEDECKO- VÝSKUMNEJ ČINNOSTI VYSOKEJ ŠKOLY
SZU v roku 2014 aktívne riešila 24 vedecko- výskumných projektov
podporovaných z domácich grantovývh schém a 11 vedecko výskumných projektov
podporovaných zo zahraničných grantových schém
Celkove bolo v roku 2014 na SZU v Bratislave riešených 8 projektov
s finančnoun podporou MZ SR. Celková finančná dotácia bola vo výške 45693
Eur.SZU v roku 2014 aktívne riešila 7 projektov, finančne podporených APVV.
SZU sa taktiež podieľa aj na riešení projektu ASFEU s celkovou finančnou
dotýáciou 231987 Eur.
Na SZU v Bratislave bolo v roku 2014 riešených aj 8 projektov 7 RP EÚ
s celkovou finančnou dotáciou na ich riešenie v sume 298240 Eur.
V rámci všeobecnej výzvy APVV pre rok 2014 bolo podaných 15 žiadostí.
Do
vedecko-výskumenj
činnosti,
prípravy
a riešenia
domácich
a medzinárodných vedecko-výskumných projektov SZU sa podieľalo 213
zamestnancov.
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Od roku 2012 je prevádzke Univerzitné vedecko-výskumné pracovisko
lineárneho urýchľovača (UVVPLU) v Trenčíne, ako súčasť Fakulty verejného
zdravotníctva SZU v Bratislave. Zúčastňuje sa na riešení 2 projektov APVV troch
projektov s MAAE. Výrazne spolupracuje s ústavmi SAV, technicky orientovanými
univerzitami a s podnikovou sférou.
Univerzita, respektíve jej fakulty, majú akreditáciu na habilitačné konanie
a konanie na vymenúvanie profesorov v odboroch 7.4.2 verejné zdravotníctvo,
7.1.4. vnútorné choroby a 7.1.7 chirurgia. V roku 2014 úspešne habilitovala na FVZ
jedna docentka.Úspešne prebehlo aj vymenovanie jedného profesora.
Ľudské zdroje
Slovenská zdravotnícka univerzita zamestnávala k 31. decembru 2014 spolu
718 zamestnancov, z nich 501 malo vysokoškolské vzdelanie. Prevažná časť
zamestnancov je podľa vzdelanostnej štruktúry s vysokoškolským vzdelaním
druhého stupňa. Na SZU je zamestnaných
58 vysokoškolských profesorov,
86 docentov. 12 pracovníkov má vedeckú hodnosť DrSc. a 311 vedeckú hodnosť
CSc./PhD. Vekovo je najsilnejšie zastúpená skupina 50 - 60 rokov. Z týchto údajov
vyplýva aj potreba neustále omladzovať pedagogický i vedecký zbor.
Technické podmienky pre činnosť
Potrebám pedagogických pracovníkov, študentov i verejnosti slúži
zabezpečenie univerzity informačnými technológiami a knižničnými službami.
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave má v súčasnosti vybudovanú
rozsiahlu komplexnú počítačovú sieť, ktorá zabezpečuje prístup na internet
a sieťové služby vo všetkých svojich priestoroch. Univerzita má v sieti zapojených
viac ako 700 počítačov a niekoľko desiatok zariadení na jednotlivých výučbových
bázach a vysunutých vzdelávacích pracoviskách. V súčasnosti majú prístup
k internetu takmer
zamestnanci univerzity. Pripojenie do siete internetu je
realizované
na
pracoviskách
v Bratislave,
Banskej
Bystrici
a Trenčíne
prostredníctvom siete SANET II. V roku 2013 bolo ukončené vybavenie IT
Polyfunkčného zariadenia SZU v Banskej Bystrici bezdrôtovým prepojením
s Fakultou zdravotníctva.
Univerzita má štyri počítačové učebne; dve v Bratislave, dve v Banskej Bystrici
s celkovou kapacitou 75 pracovísk. Pre potreby študentov, mimo pedagogického
procesu, je k dispozícii 7 verejne dostupných terminálov a sieť bezdrôtového
pripojenia SZUFREEPOINT v Bratislave, a 9 terminálov Banskej. K dispozícii sú aj
počítače v knižnici.
V posluchárňach, na chodbách i v spoločných priestoroch a v jedálni je
k dispozícii wi-fi spojenie s kompletnými internetovými službami. V súčasnosti
univerzita vlastní a prevádzkuje doménu pod názvom www.szu.sk, samostatnú
doménu www.ncot.sk pre potreby NRC SCOT. Prevádzkujeme sieť bezdrôtového
pripojenia SZUFREEPOINT (v Bratislave, Banskej Bystrici a v Modre-Harmónii), ktorá
je prístupná vo väčšine prednáškových miestností, ako aj v ubytovacích
a stravovacích priestoroch SZU.
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V oblasti ostatných informačných technológií prevádzkuje univerzita svoj
ekonomický a účtovný systém, systém v oblasti personalistiky a spracovania miezd,
systém ubytovacích služieb, systém evidencie účastníkov ďalšieho vzdelávania a
knižničný systém. Študenti, resp. návštevníci Univerzitnej knižnice SZU majú
k dispozícii v bratislavskej centrále 2 vyhľadávacie terminály knižničného systému,
ako aj 10 PC knižničných pracovísk. V Banskej Bystrici sú pre návštevníkov
pripravené tiež 2 takéto terminály, ako aj 24 pracovísk.
Už tretí akademický rok je v prevádzke ademický informačný systém MAIS.
Knižničné služby zabezpečuje univerzitná knižnica SZU. Vlastní rozsiahle fondy
knižnej a periodickej literatúry a prístup do rôznych databáz. Svoje služby poskytuje
pedagogickým pracovníkom, vedeckovýskumným pracovníkom, lekárom, študentom
a iným zdravotníckym pracovníkom. K 31. decembru 2014 evidovala univerzitná
knižnica 6 956 používateľov a počet knižničných jednotiek 31050. Okrem výpožičnej
prezenčnej a absenčnej služby knižnica poskytuje napríklad aj bibliograficko rešeršné
služby, evidenciu publikačnej a prednáškovej činnosti interných zamestnancov,
registráciu špeciálneho fondu (záverečné práce, rigorózne práce a dizertačné práce),
publikácie vydávané SZU, prístup do databáz (ScienceDirect, Scopus, Medline,
Springer) a voľne dostupné databázy v roku 2014.
Knižnica pokračovala v plnení svojho projektu, evidencii publikačnej činnosti
interných zamestnancov od vzniku ďalšieho vzdelávania.
Ďalší rozvoj univerzity
V roku 2014 bol zabezpečovaný ďalší rozvoj predovšetkým z finančných
prostriedkov EÚ. Za mimoriadne významné považujeme vybudovanie centra
excelentnosti environmentálneho zdravia, ktoré zodpovedá požiadavkám
na moderné výskumné centrum a zodpovedá aj celkovému zameraniu
vedeckovýskumnej činnosti. Vďaka tomuto projektu sa univerzita môže stať
vedúcim pracoviskom vo výskume environmentálneho zdravia. Nemenej významné
je aj spustenie reálnej prevádzky Univerzitného vedecko-výskumného pracoviska
lineárneho urýchľovača (UVVPLU), ktoré vytvára predpoklady pre ďalší rozvoj
vedecko-výskumnej činnosti univerzity.
Spolupráca so zahraničím
Univerzita je členom významných medzinárodných organizácií na poli
vzdelávania v zdravotníctve i zdravotníckeho výskumu. Jednotlivé útvary Slovenskej
zdravotníckej univerzity v rámci svojich vedeckých, pedagogických a organizačných
aktivít spolupracujú s viac ako 300 zahraničnými pracoviskami a organizáciami.
V roku 2014 bolo schválených a realizovaných celkovo 267 zahraničných pracovných
ciest. Univerzita a jej fakulty organizovali alebo spoluorganizovali viacero
významných medzinárodných vedeckých podujatí. V rámci programu ERASMUS má
univerzita doteraz zmluvy s 23 zahraničnými univerzitami. V rámci programu
ERASMUS vyslala SZU 23 študentov.
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Hodnotenie kvality
Veľká pozornosť je na univerzite venovaná kvalite. Zameriavame sa na kvalitu
v troch oblastiach: kvalita manažmentu, kvalita pedagogického procesu a kvalita
laboratórnych a liečebných činností.
Pri analýze kvality pedagogickej činnosti vychádzame jednak z hodnotenia
pedagogickej činnosti poslucháčmi, zo záverov sebaevaluácie, výsledkov
akreditačného procesu a z objektívnych údajov o stave absolventov našich fakúlt na
trhu práce. Výsledky sebaevaluácie, ako aj akreditačného procesu, sú predmetom
hodnotenia predchádzajúcich výročných správ. Hodnotenie pedagogického procesu
na jednotlivých fakultách poslucháčmi prináša pozitívne i negatívne výsledky.
Pokračujúce ekonomické problémy nás v roku 2014 donútili venovať sa skôr
krízovému manažmentu ako strategickému riadeniu univerzity a naplno sme sa
venovali zvládnutiu organizačných zmien a krízy vyplývajúcej z nedostatku
finančných zdrojov. Ako pozitívum riadenia vidíme, že kontinuálne pokračoval
pedagogický proces v pregraduálnom štúdiu i v ďalšom vzdelávaní bez väčších
obmedzení alebo otrasov. Rovnako nebola prerušená vedecká činnosť, grantové
úlohy a projekty sa kontinuálne plnili.
.
V každom akademickom roku uskutočňujú fakulty hodnotenie pedagogickej
činnosti študentmi. Výsledky týchto hodnotení predkladajú vedeckým radám fakúlt.
Sumárne výsledky vybraných otázok z dotazníkov sa predkladajú vedeckej rade
univerzity. Aj v roku 2014 ostáva kľúčovou pripomienkou nedostatok učebných
textov a učebníc, málo praktickej prípravy a nedostatočné vybavenie učební pre
praktickú výučbu. Práve tieto výsledky nás viedli aj k implementácii projektu
„Program rozvoja Slovenskej zdravotníckej univerzity“. Súčasťou hodnotenia
pedagogického procesu je aj analýza uplatnenia absolventov na trhu práce.
Fungujúce systémy kvality aj v roku 2014 jednoznačne prispeli k zvýšeniu
spoľahlivosti výsledkov, k zvýšeniu dôveryhodnosti organizácie pri zapájaní sa
do projektov, ako aj k zvýšeniu akceptácie výsledkov pre publikovanie, k získaniu
výskumných domácich a medzinárodných projektov a aj k pedagogickej činnosti.
Verejnoprospešná činnosť
SZU sa podieľa aj na ostatných prospešných činnostiach v troch významných
oblastiach.
a) Edičná činnosť - predstavuje aktivity prospešné pre študentov
a zdravotníckych odborníkov. SZU v roku 2013 vydala 9 titulov v oblasti učebníc
a učebných textov. Ďalej vydáva 3 periodiká, a to: Lekársky obzor (je excerptovaný
v databáze SCOPUS) ďalej Farmaceutický obzor, Ošetrovateľský obzor a internetový
časopis Verejné zdravotníctvo
b) SZU aj v roku 2012 pokračovala v prevádzkovaní Národných referenčných
centier, ktoré predstavujú aktivity SZU pre celú slovenskú spoločnosť. Činnosť NRC
slúži včasnej, špecializovanej nadstavbovej a konečnej laboratórnej diagnostike,
overovaniu laboratórnych výsledkov, monitorovaniu situácie (epidemiológie) a
prevencii závažných poškodení zdravia vplyvom biologických, chemických aj
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fyzikálnych faktorov vonkajšieho prostredia. SZU prevádzkovala v roku 2014 12
národných referenčných centier pre viaceré oblasti najmä mikrobiologickej
diagnostiky.
c) Ďalšou aktivitou, prospešnou pre verejnosť, je činnosť zdravotníckeho
zariadenia SZU, ktoré má charakter poliklinického pracoviska s 12 odbornými
ambulanciami a s akreditovaným pracoviskom laboratórnej diagnostiky. Niektoré
vyšetrenia sú unikátne v rámci celého Slovenska. V roku 2014 v rámci
zdravotníckeho zariadenia, ktoré má vo svojej pôsobnosti zdravotnú starostlivosť na
vysokej úrovni vykonáva univerzita n iektoré vyšetrenia ako jediná na Slovensku.
Z uvedeného súhrnu vyplýva, že Slovenská zdravotnícka univerzita
v Bratislave, aj v roku 2014 napriek závažným najmä ekonomickým ťažkostiam,
dokázala plniť svoje poslanie. Ako možno vidieť z dosiahnutých výsledkov,Slovenská
zdravotnícka univerzita má svoje nezastupiteľné miesto vo vzdelávaní lekárskych
a nelekárskych odborov, pretože zabezpečuje najširší diapazón vzdelávania
zdravotníckych pracovníkov v Slovenskej republike

Výročná správa Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave za rok 2014
bola prerokovaná a schválená na zasadaní Akademického senátu Slovenskej
zdravotníckej univerzity v Bratislave.

V Bratislave dňa 22. mája 2015

..................................................

...............................................................

prof. MUDr. Ivan RYBÁR, CSc.

prof. MUDr. Peter ŠIMKO, CSc.

predseda Akademického senátu
SZU v Bratislave

rektor
SZU v Bratislave
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2013/2014 a porovnanie s akademickým rokom 2012/2013

Tabuľka č. 7:

Zoznam predložených návrhov na vymenovanie za profesora v
roku 2014
Zoznam vymenovaných docentov za rok 2014

Tabuľka č. 8:
Tabuľka č. 9:
Tabuľka č. 10:
Tabuľka č. 11:
Tabuľka č. 12:
Tabuľka č. 13:
Tabuľka č. 14:
Tabuľka č. 15:
Tabuľka č. 16:
Tabuľka č. 17:

Výberové konania na miesta vysokoškolských
uskutočnené v roku 2014
Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov

učiteľov

Prehľad akademických mobilít - zamestnanci v akademickom
roku 2013/2014 a porovnanie s akademickým rokom
2012/2013
Informácie o záverečných prácach a rigoróznych prácach
predložených na obhajobu v roku 2014
Publikačná činnosť vysokej školy za rok 2014 a porovnanie s
rokom 2013
Umelecká činnosť vysokej školy za rok 2014 a porovnanie s
rokom 2013
Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných k
1.9.2014
Zoznam akreditovaných študijných programov - pozastavenie
práva, odňatie práva alebo skončenie platnosti priznaného
práva k 31.12. 2014
Zoznam priznaných práv uskutočňovať habilitačné konanie a
konanie na vymenúvanie profesorov k 31.12.2014
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Tabuľka č. 18:

Zoznam priznaných práv uskutočňovať habilitačné konanie a
konanie na vymenúvanie profesorov - pozastavenie, odňatie
alebo skončenie platnosti priznaného práva k 31.12.2014

Tabuľka č. 19:

Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku
2014
Finančné prostriedky na ostatné (nevýskumné) projekty
získané v roku 2014
Prehľad umeleckej činnosti vysokej školy za rok 2014

Tabuľka č. 20:
Tabuľka č. 21:
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