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Jednou z hlavných priorít Slovenskej zdravotníckej
univerzity v Bratislava je monotematickosť vzdelávania v
zdravotníckych povolaniach vo všetkých troch stupňoch
vysokoškolského
vzdelávania
vrátane
ďalšieho
vzdelávania zdravotníckych pracovníkoch v jednotlivých
zdravotníckych povolaniach.

Dlhodobý zámer rozvoja Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

Tento dlhodobý zámer prerokovala Vedecká rada Slovenskej zdravotníckej univerzity
v Bratislave na svojom zasadnutí dňa 22. januára 2019 a schválil Akademický senát Slovenskej
zdravotníckej univerzity v Bratislave dňa 14. februára 2019.
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1. PREDHOVOR
Dlhodobý zámer Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (ďalej len „SZU“) je
strategickým dokumentom na obdobie rokov 2019 – 2024, ktorý stanovuje ciele jej budúceho
vývoja a smerovania. Vychádza z úlohy vysokého školstva zadefinovanej v zákone č. 131/2002
Z. z o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, z poslania SZU vymedzeného v štatúte a požiadaviek z praxe. Pri jeho tvorbe bola
zohľadnená analýza súčasného stavu, napĺňanie predchádzajúceho dlhodobého zámeru,
prebiehajúce
legislatívne zmeny
v oblasti vysokého školstva, ďalšieho vzdelávania,
spoločenské zmeny a strategické dokumenty, ktorými je Slovenská republika v oblasti vysokého
školstva viazaná.
SZU je zriadená zákonom č. 401/2002 Z. z. o zriadení Slovenskej zdravotníckej univerzity ako
štátna vysoká škola univerzitného typu. Zabezpečuje v zmysle Štatútu ministerstva
zdravotníctva SR , podľa čl.6, písm. f) vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a realizáciu
vedeckovýskumnej činnosti. Jednou z jej hlavných priorít je monotematickosť vzdelávania v
zdravotníckych povolaniach vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania.
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave je právnym nástupcom Slovenskej
postgraduálnej akadémie medicíny v Bratislave a pokračovateľom tradície vzdelávania
zdravotníckych pracovníkov v oblasti špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy, ako aj
celoživotného vzdelávania na Slovensku a komplexne zabezpečuje vzdelávanie zdravotníckych
pracovníkov. Pre kvalitnú prácu potrebuje SZU stabilné vonkajšie a vnútorné prostredie. Je
jednou z mála profilovaných vysokých škôl so špecifickým poslaním, preto musí mať aj
špecifické podmienky pre svoju činnosť. Významnou zmenou vonkajšieho prostredia vo
vzdelávacej činnosti sa javí niekoľko desaťročná aplikácia konceptu celoživotného vzdelávania,
ktorý bude zároveň aj príležitosťou a výzvou pre vytváranie nových ponúk i foriem štúdia.
Vedenie Univerzity si uvedomuje svoju zodpovednosť v profesijne orientovaných odboroch
zdravotníckeho vzdelávania, ktoré sú vždy spojené s klinickou praxou a vedeckým výskumom.
Bude preto hájiť také legislatívne zmeny, ktoré umožnia zachovať celoplošne vysokú kvalitu
vzdelávania v jej plnej šírke a zároveň udržať priaznivé podmienky pre rozvoj výskumu
zdravotníckych a príbuzných odborov.
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave chce byť aj naďalej prestížnou zdravotníckou
univerzitou predovšetkým svojimi výsledkami. Chce poskytovať kvalitné a dostupné vzdelanie
a prispievať k vedeckému poznaniu. Dlhodobý zámer SZU bol vytvorený s cieľom, aby
dostatočne stimuloval zamestnancov na zachovanie existujúcich pozitívnych výsledkov a
zároveň na dosiahnutie potrebných zmien v rokoch 2019-2024.

Strana 3

Dlhodobý zámer rozvoja Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

Pre prosperitu univerzity nepostačuje nadšenie, dobrý úmysel, silná vôľa a pracovitosť. Toto
konštatovanie sa týka všetkých univerzít na svete. Progres vyžaduje profesionálov – vysokých
odborníkov, akademicky vzdelaných ľudí a perfektný technicko – administratívny systém. A toto
je úloha SZU.

prof. MUDr. Peter Šimko,CSc., rektor
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2. POSLANIE SLOVENSKEJ ZDRAVOTNÍCKEJ UNIVERZITY
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave vznikla zákonom Národnej rady Slovenskej
republiky, ktorý ju definoval ako štátnu univerzitu
určenú výhradne na vzdelávanie
zdravotníckych pracovníkov, v súlade s požiadavkami, ktoré na túto oblasť vzdelávania kládli
orgány európskej únie. Návrh zákona bol poslancami NR SR schválený v pléne parlamentu
takým počtom hlasov, ktorý prevyšoval ústavnú väčšinu. Univerzita vznikla ako štátna vysoká
škola. Vznikla transformáciou Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny na štátnu vysokú
školu univerzitného typu. Nadviazala na históriu a všetky pozitívne výsledky 50 ročného
inštitucionalizovaného postgraduálneho vzdelávania lekárov i ostatných zdravotníckych
pracovníkov. K tejto tradícii sa SZU hrdo hlási a chce jej zostať verná aj v budúcnosti.
Hlavný zámer tohto charakteru univerzity bol, dať rezortu zdravotníctva k dispozícii inštitúciu,
schopnú riešiť aj najzložitejšie problémy zdravotníctva bez ohľadu na ich ekonomickú náročnosť.
Široké spektrum akreditovaných vysokoškolských a špecializačných študijných programov na
univerzite, existencia celospoločensky prospešných národných referenčných centier a ďalšie
aktivity univerzity potvrdzujú aj dnes správnosť a opodstatnenosť rozhodnutia jej zakladateľov.
Poslaním univerzity je zabezpečiť čo najvyššiu úroveň vzdelávania a vedeckého poznania v
rozvoji, podpore a ochrane zdravia, v prevencii, diagnostike, v liečbe chorôb a ošetrovaní
chorých s cieľom chrániť a rozvíjať zdravie ako jednu z najcennejších ľudských hodnôt.
Toto poslanie chce univerzita napĺňať rozvojom vysokoškolského štúdia v študijných
programoch všetkých troch stupňov, špecializačného štúdia a kontinuálneho (CME) vzdelávania
vo všetkých medicínskych, farmaceutických, dentistických, ošetrovateľských a ostatných
zdravotníckych odboroch a vykonávať výskumnú činnosť v týchto oblastiach. Takto chápali
úlohu a postavenie univerzity v spoločnosti tí, ktorí ju zakladali a takto chápeme jej úlohu aj
dnes. Neoddeliteľnou súčasťou poslania univerzity je uvádzanie najnovších poznatkov
zdravotníckych vied do života a plnenie úloh štátnej zdravotnej politiky s orientáciou na
strategické ciele štátu v oblasti zdravotníctva, vedy, výskumu a vzdelávania zdravotníckych
pracovníkov a iných pracovníkov pôsobiacich v zdravotníctve.
Univerzita ako zdravotnícka vysoká škola poskytuje vzdelávanie študentom, ktorí sa pripravujú
pre jednotlivé zdravotnícke povolania v akreditovaných študijných programoch bakalárskeho,
magisterského, doktorského, doktorandského, špecializačného a certifikačného štúdia
a sústavného vzdelávania s využitím tvorivého výskumného bádania v zdravotníckych
oblastiach v záujme zlepšenia zdravia a kvality života.
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Univerzita pre svoju činnosť využíva špecializované výučbové zariadenia, univerzitné kliniky,
univerzitné lekárne, účelové zariadenia, školiace pracoviská a ďalšie zariadenia ambulantnej,
ústavnej, lekárenskej zdravotnej starostlivosti a úrady verejného zdravotníctva, ktoré slúžia ako
vedeckovýskumné a vzdelávacie zariadenia na naplnenie poslania univerzity.

Budova Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

2.1 Strategické ciele univerzity
Vedenie SZU v Bratislave v záujme naplnenia poslania univerzity a vzdelávania
zdravotníckych pracovníkov a výchovy odborníkov pri rešpektovaní základných princípov,
vysokých morálnych zásad, občianskej a spoločenskej zodpovednosti, výchovy v duchu
hodnôt demokracie, vedenie študentov k tvorivému, kritickému a nezávislému mysleniu, s
cieľom realizovať víziu univerzity navrhuje na obdobie rokov 2019 – 2024 s výhľadom do
roku 2030 tieto strategické ciele
•
•
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na národnej úrovni profilovať univerzitu ako univerzitu presadzujúcu jej výskumný
charakter,
na medzinárodnej úrovni profilovať univerzitu ako inštitúciu, spĺňajúcu
medzinárodné štandardy vo všetkých oblastiach jej činnosti.
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Splnenie strategických cieľov si vyžaduje orientáciu všetkých aktivít univerzity na základné
strategické priority, ktoré sa prelínajú všetkými oblasťami jej činnosti a ktoré sa budú napĺňať
uskutočňovaním jednotlivých úloh v jednote a súčinnosti všetkých jej organizačných súčastí, t.j.
všetkých fakúlt a ostatných organizačných útvarov v zmysle jej štatútu.
Prierezové priority:
•
•
•
•

plniť úlohy vyplývajúce z odporúčaní komisie pre akreditáciu SZU v Bratislave,
zabezpečovať kontinuálne zvyšovanie kvality vo všetkých oblastiach činnosti
univerzity v nadväznosti na požiadavky medzinárodných štandardov,
prehlbovať a zintenzívniť spoluprácu
so zdravotníckymi zariadeniami,
inštitúciami a organizáciami štátneho a verejného sektora, hospodárskej a
spoločenskej praxe,
vytvárať a podporovať tvorivé pracovné prostredie a atmosféru, budovať,
presadzovať a prehlbovať kolegiálne vzťahy medzi zamestnancami navzájom
a medzi zamestnancami a študentmi univerzity, zefektívniť vnútornú a
vonkajšiu komunikáciu.
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3. VZDELÁVACÍ PROCES
3.1 Vzdelávanie
Výchovno-vzdelávacia činnosť na univerzite sa riadi zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vnútornými
predpismi univerzity. Štúdium je realizované dennou formou štúdia a externou formou štúdia
s uskutočňovaním prezenčnej, dištančnej a kombinovanej metódy. Dôraz sa kladie na
zvyšujúcu kvalitu a efektívnosť pedagogického procesu. Výchovno-vzdelávací proces sa
realizuje aplikáciou vedeckého výskumu do zdravotníckej praxe. SZU má štyri fakulty.
•
•
•
•

Lekárska fakulta
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Fakulta verejného zdravotníctva
Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Lekárska fakulta
Lekárska fakulta ( ďalej len „LF“) realizuje výučbu dvoch študijných programov: všeobecné
lekárstvo a zubné lekárstvo. Oba študijné programy prebiehajú v dennej forme štúdia
prezenčnou metódou na prvom a druhom stupni. V anglickom jazyku sa realizuje výučba
jedného študijného programu- všeobecné lekárstvo ( General Medicine), ktoré prebieha v dennej
forme štúdia prezenčnou metódou v spojenom prvom a druhom stupni. Tretí stupeň štúdia je
zastúpený dvoma študijnými programami, vnútornými chorobami a chirurgiou. Štúdium prebieha
v dennej i externej forme.
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
K základným úlohám Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií (ďalej len
„FOaZOŠ“) patrí výchovno-vzdelávacia a iná odborná činnosť nelekárskych zdravotníckych
odboroch v pregraduálnom a v ďalšom vzdelávaní. Tieto úlohy zabezpečuje v spolupráci so
zmluvnými zdravotníckymi zariadeniami a fakultami univerzity.
Fakulta poskytuje vzdelávanie v profesijne orientovaných bakalárskych stupňoch dennou
formou štúdia v akreditovaných študijných programoch ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia,
fyzioterapia, urgentná zdravotná starostlivosť, rádiologická technika, ktoré je uskutočňované
prezenčnou metódou. V externej forme štúdia ponúka pre bakalársky stupeň štúdium
v študijných programoch fyzioterapia, urgentná zdravotná starostlivosť, rádiologická technika
v kombinovanej metóde. V nadväzujúcom magisterskom stupni vzdeláva študentov v študijných
programoch ošetrovateľstvo a fyzioterapia. Okrem vysokoškolského vzdelávania fakulta
realizuje aj ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve a v zdravotníckom školstve,
kontinuálne vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve a kontinuálne vzdelávanie učiteľov
odborných predmetov na stredných zdravotníckych školách.
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Fakulta verejného zdravotníctva
Fakulta verejného zdravotníctva (ďalej len „FVZ“) realizuje výučbu jedného študijného programu
verejné zdravotníctvo dennou a externou formou, prezenčnou metódou štúdia v prvom stupni
vysokoškolského štúdia. Taktiež realizuje výučbu jedného študijného programu – verejné
zdravotníctvo dennou i externou formou, prezenčnou metódou štúdia v druhom stupni
vysokoškolského štúdia. V treťom stupni vysokoškolského štúdia fakulta v súčasnosti realizuje
výučbu jedného študijného programu – verejné zdravotníctvo v dennej i externej forme štúdia.

Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Fakulta zdravotníctva (ďalej len „FZ“) je elokovaná v meste Banská Bystrica. Realizuje výučbu
v štyroch akreditovaných študijných programoch – ošetrovateľstvo, fyzioterapia, urgentná
zdravotná starostlivosť, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve dennou formou štúdia,
prezenčnou metódou v prvom stupni vysokoškolského štúdia. Súčasne na fakulte prebieha
výučba dvoch študijných programov – fyzioterapia, urgentná zdravotná starostlivosť externou
formou štúdia kombinovanou metódou v prvom stupni vysokoškolského štúdia. V študijnom
programe fyzioterapia má akreditovaný druhý stupeň vysokoškolského štúdia v dennej forme
štúdia.

DLHODOBÝ ZÁMER SZU V OBLASTI VZDELÁVACIEHO PROCESU - PRIORITY
•

•
•
•
•

•
•
•
•

vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a výchova odborníkov s vysokými morálnymi
zásadami, občianskou a spoločenskou zodpovednosťou, výchovou v duchu hodnôt
demokracie, vedenie študentov k tvorivému, kritickému a nezávislému mysleniu,
uskutočňovanie inovatívnych metód vo výučbe skvalitňujúce odbornú prípravu budúcich
zdravotníckych pracovníkov v zmysle najnovších poznatkov vedy a výskumu
implementácia schválených štandardných preventívnych,
diagnostických a
terapeutických postupov a do praxe,
zavedenie a priebežné vyhodnocovanie systému zabezpečenia kvality vzdelávania
hodnotenie študijných programov, ich štruktúry, obsahového zamerania, reakreditácia
študijných programov s časovým obmedzením, akreditácia nových študijných programov
a zabezpečenie systematického uplatňovania systému hodnotenia kvality vzdelávacej
činnosti,
inovácia študijných programov vzhľadom na potreby praxe,
rozšírenie ponuky študijných programov sústavného vzdelávania pre zdravotníckych
pracovníkov v praxi,
zvyšovanie konkurencieschopnosti absolventov v praxi,
rozširovať kvalitu poskytovaného vysokoškolského vzdelávania implementáciou svojho
vnútorného systému a jeho sústavným rozvojom,
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•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

propagácia možností štúdia študentov v zahraničí,
podpora distančného vzdelávanie (e-learning) a kombinovaných foriem štúdia,
rozšírenie ponuky študijných programov v jazykovej mutácii pre zahraničných študentov
a pre Erasmus mobility,
spolupráca s domácimi a
zahraničnými vzdelávacími a vedecko – výskumnými
ustanovizňami a zahraničnými univerzitami so zámerom vyhľadávania strategických
partnerov pre oblasť internacionalizácie vzdelávania a vedecko – výskumnej činnosti,
rozvoj medzinárodnej, najmä európskej spolupráce podporovaním spoločných projektov
s vysokými školami v zahraničí a inými zahraničnými inštitúciami, mobilitou
zamestnancov a študentov vysokých škôl a vzájomným uznávaním štúdia a dokladov
o vzdelaní,
zvyšovanie internacionalizácie vnútorného prostredia na univerzite,
zabezpečenie systému získavania a analýzy údajov o uplatniteľnosti absolventov na trhu
práce,
akreditácia nových špecializačných študijných programov v špecializačných odboroch
a certifikačných pracovných činností na základe získaných poznatkov a potrieb praxe,
inovácia a rozšírenie informačného systému MAIS aj na evidenciu a spracovanie
informácií súvisiacich s ďalším vzdelávaním,
cielená spolupráca so strednými školami, zameraná na výber najlepších študentov,
motivačný program pre študentov,
založenie Univerzity tretieho veku a rozvíjať celoživotné vzdelávanie,
skvalitnenie webového prostredia univerzity ako informačného zdroja a platformy pre
komunikáciu,
uplatňovanie komplexnej stratégie univerzity a zabezpečenie jednotnej komunikácie
univerzity dovnútra i navonok,
zriadenie univerzitného časopisu.

Silné stránky univerzity
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dlhodobá skúsenosť v oblasti ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov,
ťažisko vzdelávania zamerané na praktické zručnosti,
intenzívny kontakt študentov s klinickou praxou,
najvyšší počet akreditovaných špecializačných odborov a certifikovaných pracovných
činností na Slovensku v porovnaní s ostatnými vzdelávacími ustanovizňami,
vysoký počet akreditovaných klinických pracovísk na území SR,
vedeckí pracovníci s bohatou vedecko-výskumnou a publikačnou činnosťou,
budovanie kapacít a výchova vlastných vysokoškolských pedagógov a vedecko výskumných pracovníkov,
vysoká uplatniteľnosť absolventov SZU na trhu práce,
najširší diapazón zdravotníckeho vzdelávania v SR.
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Slabé stránky univerzity
•
•
•

poddimenzované financovanie zo strany zriaďovateľa - MZ SR,
nedostatočné materiálno technické vybavenie,
vysoký vek pedagogického zboru.

3.2 Akademický život
Pokračovať vo vytváraní priaznivého prostredia pre štúdium a mimoškolský život študentov,
pedagogických a výskumných pracovníkov a ostatných zamestnancov SZU.
Strategické ciele
•
•
•
•

podporovať vzniknuté študentské spolky a združenia na úrovni univerzity a fakúlt,
motivačne podporovať vznik študentských spolkov a združení na úrovni univerzity
a fakúlt,
podporovať študentské vedecké konferencie,
zabezpečovať sociálny a motivačný program.

Univerzitná knižnica SZU
•
•
•
•
•
•

vzdialený prístup pre používateľov knižnice
pripojenie skenu práce k publikácii - k evidencii publikačnej činnosti interných
zamestnancov SZU pripojiť priamo sken evidovanej práce
Záverečné práce I. - III. stupňa - automatické pripojenie záznamu záverečnej práce
z MAIS-u do knižničného programu ProfLib spolu s PDF práce
aktualizácia knižničného fondu - aktualizácia dokúpením nových kníh a zakúpením
časopisov
spolufinancovanie národného projektu NISPEZ IV.
automatizácia revízie - zakúpenie mobilnej bezdrôtovej čítačky na revíziu knižničného
fondu
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4. FAKULTY SLOVENSKEJ ZDRAVOTNÍCKEJ UNIVENRZITY V BRATISLAVE
4.1 Lekárska fakulta
Strategické ciele v oblasti vzdelávania
LF SZU si zachováva charakter lekárskej fakulty s limitovaným počtom študentov doktorského
štúdia so širokou orientáciou na ďalšie a kontinuálne vzdelávanie a pracovníkov zdravotníctve.
Hlavné ciele LF sú :
• rozvíjať štúdium všeobecného lekárstva, zubného lekárstva , v slovenskom aj anglickom
jazyku,
• získať akreditáciu na uskutočňovanie doktorandského štúdia v ďalších vybraných
študijných odboroch,
• prehlbovať možnosti širšej medzinárodnej spolupráce v štúdiu aj výmenných
vzdelávacích pobytoch študentov denného štúdia,
• rozvíjať špecializačné, certifikačné a kontinuálne vzdelávanie v zmysle zodpovedajúcich
nariadení vlády a v zhode s požiadavkami Európskej únie a jej orgánov,
• zlepšiť motiváciu záujemcov o účasť na školiacich akciách fakulty,
• aktívnejšie sa zúčastňovať na tvorbe a pripomienkovaní legislatívnych noriem v oblasti
ďalšieho vzdelávania pracovníkov v zdravotníctve,
• venovať zvýšenú a sústavnú pozornosť hodnoteniu kvality pedagogického procesu,
• v ďalšom vzdelávaní pripravovať odborníkov pre prax v zdravotníckom povolaní lekár,
zubný lekár , farmaceut a iných ostatných zdravotníckych pracovníkov s vysokoškolským
vzdelaním,
• prostredníctvom vzdelávania zavádzať do praxe nové preventívne, diagnostické
a liečebné postupy a metódy a tak zvyšovať úroveň zdravotnej starostlivosti,
• vychovávať mladú generáciu pedagógov LF SZU s cieľom ich podpory a stabilizácie na
fakulte.
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Strategické ciele v oblasti vedy a výskumu
Úroveň vedecko-výskumnej činnosti fakulty predstavuje jeden z hlavných kvalitatívnych
indikátorov činnosti LF SZU. Hlavným strategickým cieľom v oblasti vedecko – výskumnej práce
LF SZU je neustále rozvíjať vedecký charakter LF SZU a udržať postavenie LF SZU vo vedeckej
komunite.
Vo vedecko-výskumnej činnosti je preto v nasledujúcom období potrebné:
•
naďalej rozširovať spoluprácu s príbuznými pracoviskami SAV, UK a iných organizácií
v rámci programov prioritnej oblasti Biomedicína a Biotechnológia,
•
vytvoriť podmienky pre zlepšenie spolupráce teoretických, predklinických a klinických
útvarov lekárskej fakulty,
•
vyprofilovať prioritné výskumné oblasti, do ktorých sa sústredí vedecko-výskumný
potenciál fakulty,
•
vytvoriť podmienky pre rozvoj nových perspektívnych smerov výskumu,
•
identifikovať a podporiť špičkové kolektívy vo vzťahu k výskumným projektom a Centrám
excelentnosti na jednotlivých ústavoch a klinikách,
•
podporiť záujem mladých vedeckých pracovníkov, doktorandov a študentov o vedeckú
prácu formou Interných projektov,
•
finančne podporiť účasť študentov pregraduálneho a postgraduálneho štúdia na domácich
a zahraničných študentských konferenciách,
•
motivovať tvorivých zamestnancov fakulty finančným ohodnotením za každú publikáciu
zaradenú do kategórie A a za aktívnu účasť na riešení grantov.
Pri financovaní výskumu sa fakulta bude orientovať na zdroje:
- zahraničné zdroje (rámcový program HORIZON 2020, operačný program Výskum
a vývoj, ...)
- domáce zdroje (APVV, MZ SR, ...)
- vlastné zdroje ( podnikateľská činnosť, sponzorské dary ...)
Strategické ciele v oblasti zahraničných vzťahov a medzinárodnej spolupráce
Základná úloha a cieľ medzinárodnej spolupráce je posun Lekárskej fakulty a celej SZU k
najvyšším medzinárodným štandardom vzdelávania a výskumu tak, aby sa stala vzdelávacou
a vedecko – výskumnou ustanovizňou nadnárodného významu,
• využiť doterajšiu spoluprácu na ďalšie rozširovanie a rozvíjanie medzinárodných výmen, s
dôrazom na kvalitu zahraničných vzťahov. Forsírovať tie, ktoré vyústia do spolupráce vo
vzdelávaní a spoločných výskumných projektoch s potenciálom publikačných aktivít.
Iniciovať spoluprácu s výnimočnými univerzitami, začať napr. s KU v Prahe, MU v Brne,
• zvyšovať mobilitu študentov a učiteľov v kvantitatívnom aj kvalitatívnom meradle a podľa
finančných možností umožniť každému, kto spĺňa požiadavky, absolvovať časť štúdia na
zahraničnej lekárskej fakulte,
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•
•

•
•
•

rozširovať kvalitné štúdium v anglickom jazyku pre zahraničných študentov, zlepšiť
spoluprácu s našimi absolventmi aj univerzitnými pracoviskami v zahraničí,
zvýšiť kvalitatívnu úroveň výskumu a vzdelávania, hľadať atraktívne témy a vytvárať
optimálne podmienky a tým získať nielen postdoc pracovníkov, ale aj významných
zahraničných pedagógov a výskumníkov na spoluprácu,
snažiť sa o podvojné oponovanie doktorandských, príp. diplomových prác autoritami zo
zahraničia, resp. o podvojné vedenie doktorandov a diplomantov zahraničnými odborníkmi,
snažiť sa o spoluprácu s medzinárodnými organizáciami, asociáciami a o prínos z tohto
členstva,
zapájať sa do spolupráce v rámci európskych výskumných a vzdelávacích programov na
posilňovanie svojho európskeho charakteru. Využívať program Erasmus Mundus a
spoločných študijných programov (joint degrees).

4.2 Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Strategické ciele v oblasti vzdelávania
FOaZOŠ za prioritu považuje udržanie postavenia fakulty na špičkovej úrovni svojou
odbornosťou a profesionalitou, zabezpečovaním vzdelania, priamou aplikáciou najnovších
vedeckých a výskumných poznatkov do vzdelávacieho procesu, či inovatívnymi vyučovacími
metódami vo všetkých stupňoch a formách vzdelávania. Hlavné ciele FOaZOŠ sú:
• vytvárať podmienky na systematické plnenie akreditačných kritérií,
• akreditovať nové študijné odbory so zreteľom na ich atraktivitu a jedinečnosť,
• v čo najkratšom čase aktivovať študijný program fyziologická a klinická výživa,
• akreditovať študijné programy v magisterskom stupni externej formy štúdia v 2,5 ročnej
dĺžke štúdia,
• akreditovať študijné programy v anglickom jazyku (napr. fyzioterapia),
• akreditovať tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe
ošetrovateľstvo,
• akreditovať tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe fyzioterapia,
• akreditovať habilitačné a inauguračné konanie v študijnom programe ošetrovateľstvo,
• pružne reagovať na nedostatky vo vyučovacom procese,
• prehodnotiť obsah výučby jednotlivých predmetov s cieľom vylúčiť duplicitnosť, resp. dať
väčší priestor profilujúcim predmetom,
• posilniť vnútorný systém kvality vzdelávania,
• zapájať študentov do tvorby výučbových materiálov a oceňovať výnimočných študentov,
• akreditovať študijné programy ďalšieho vzdelávania v nadväznosti na novelu platnej
legislatívy.
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Učebňa pre praktickú prípravu študentov FOaZOŠ

Strategické ciele v oblasti vedy a výskumu
•
•
•
•
•

aktívne získavať granty z domácich i medzinárodných zdrojov,
podporovať participáciu v domácich i medzinárodných výskumných tímoch,
zvýšiť publikačnú činnosť pedagogických a vedeckých pracovníkov (plnenie
akreditačných kritérií),
prezentovať výsledky výskumov na domácich i medzinárodných fórach,
podporovať vedeckovýskumnú činnosť študentov formou študentskej pomocnej vedeckej
sily.

Strategické ciele v oblasti zahraničných vzťahov a medzinárodnej spolupráce
•

rozvíjať študentskú i zamestnaneckú mobilitu (ERASMUS +, ERASMUS MUNDUS).

Na financovanie svojej činnosti fakulta
- zanalyzuje štruktúru prevádzkových nákladov,
- zefektívni výdavky,
- zabezpečí využitie externých zdrojov podpory (súkromný sektor).
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4.3 Fakulta verejného zdravotníctva
Strategické ciele v oblasti vzdelávania
FVZ vychováva odborníkov vo verejnom zdravotníctve podľa požiadaviek nášho štátu
s prihliadnutím na rozvoj v tejto oblasti. Prioritami v programoch výučby na FVZ sú ochrana
a podpora zdravia, prevencia a zdravotnícky manažment. Hlavné ciele FVZ sú:
• zabezpečovať vzdelávanie odborníkov, schopných riešiť problémy ochrany a podpory
zdravia ľudí v dimenziách lokálnych, regionálnych, štátnych i medzinárodných s ohľadom
uplatnenia na trhu práce,
• navýšiť počet študentov v nasledujúcom období,
• pedagogicko – vzdelávací proces orientovať na získavanie praktických vedomostí
a návykov potrebných na výkon praxe,
• akreditovať nové špecializačné študijné programy v špecializačných odboroch pre
zdravotnícke povolanie verejný zdravotník a jedného špecializačného odboru pre
zdravotnícke povolanie lekár,
• zavádzať nové informačné technológie ako nástroj pre dosiahnutie nadstavbových
obsahových zmien,
• vychovávať a edukovať vlastné pedagogické kapacity a vytvárať pracovné podmienky
pre pedagógov a pre ich výkonnostný a osobnostný rast,
• efektívne skĺbiť participáciu odborníkov z rôznych sektorov pri výučbe
multidisciplinárneho odboru akým verejné zdravotníctvo je,
• posilniť vnútorný systém kvality vzdelávania,
• prepojiť predmety bioštatistiky vo všetkých ročníkoch a implementácia štatistických
metód do výučby ďalších predmetov,
• efektívnejšie zapájať študentov do vedecko – výskumnej činnosti.
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Strategické ciele v oblasti vedy a výskumu
•
•

podporovať vedecko – výskumné činnosti v oblasti vplyvu škodlivých faktorov na organizmus
v pracovnom a životnom prostredí,
cielené sledovanie účinkov novovyvíjaných nanočastíc, ale aj nanočastíc vznikajúcich
v dôsledku pracovných procesov a to experimentálnymi štúdiami in vitro, in vivo, ako aj
štúdiami klinicko – epidemiologickými,
• rozšírené hodnotenie PCB chemických látok na aj na vybrané látky zo skupiny tzv. nových
POPs,
• pokračovanie v spolupráci v národných a medzinárodných vedeckých projektoch
s vedeckými kolektívmi v USA (University of California, Davis; Howard University,
Washington, DC; University of Rochester School of Medicine & Dentistry, Rochester, NY;
University of Kentucky, Lexington, KY) a v Európe (napr. VITO, Belgicko; VU Amsterdam,
Holandsko; University of Roma tor Vergata, Taliansko),
• overovanie bezpečnosti nových potencionálnych liečiv,
• v súvislosti s vplyvom na životné prostredie sledovanie možných toxických účinkov
nových chemických látok, ako aj xenobiotík, ktoré neboli v minulosti dostatočne
preskúmané,
• vzhľadom na aktuálnu problematiku geneticky modifikovaných potravín a ich možného
vplyvu na zdravie populácie sa zameriame na ich výskum,
• ďalšie spolupracujúce univerzity v oblasti bezpečnosti potravín:
- Max Rubner-Institut, Federal Research Institute of Nutrition and Food,
Germany
- Wageningen University & Research, Biometris, The Netherlands
- Institute for Food Toxicology, University of Veterinary Medicine
Hannover, Germany
- Institute of Food and Agricultural Technology, University of Girona, Spain
- Institute for Biosafety in Plant Biotechnology, Julius Kühn-Institut (JKI), Federal
Research Centre Quedlinburg, Germany
- Alpen-Adria Universität Klagenfurt, Graz, Austria
• aktívne členstvo v ASPHER, EURADOS a ICBDSR.

4.4 Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Strategické ciele v oblasti vzdelávania
FZ
zabezpečujte
pregraduálne
vzdelávanie
a postgraduálne vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

v zdravotníckych

odboroch
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Hlavné ciele FZ :
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•

napĺňať stratégiu zabezpečovania kvality na fakulte,
upevniť postavenie FZ SZU v sieti vysokoškolského vzdelávania v regióne,
rozšíriť ponuku pregraduálneho štúdia s ohľadom na potreby súčasnej zdravotníckej
praxe, konkrétne o externú formu bakalárskeho štúdia v študijnom programe
ošetrovateľstvo a laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve,
zlepšovať a skvalitňovať podmienky pre uskutočňovanie študijných programov,
akreditovať druhý a tretí stupeň vysokoškolského vzdelania v študijnom programe
ošetrovateľstvo a tretí stupeň vysokoškolského vzdelania v študijnom programe
fyzioterapia,
využívať naplno informačné systémy na zhromažďovanie, analýzu a využívanie
relevantných informácií na efektívne uskutočňovanie a riadenie svojich študijných
programov a iných aktivít,
zabezpečiť systém zverejňovania informácií o činnosti fakulty, webové sídlo fakulty,
aktualizovať a skvalitňovať systém hodnotenia vzdelávacieho procesu študentmi ale
aj internými a externými učiteľmi fakulty,
sledovať uplatnenie na trhu práce
dodržiavať etický kódex učiteľa a študenta fakulty.

Polyfunkčný objekt SZU v Banskej Bystrici
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Strategické ciele v oblasti vedy a výskumu
•
•
•

•
•
•
•

vybudovať vedecko – výskumnú základňu fakulty , ktorá bude priestorom pre realizáciu
vedecko – výskumnej činnosti fakulty,
hľadať možnosti zabezpečenia vedecko-výskumnej činnosti na fakulte v spolupráci so
zahraničnými vysokými školami,
realizovať klinické štúdie v spolupráci s klinikami výučbových zariadení, ktoré sú
nevyhnutným predpokladom pre úspešnú a efektívnu publikačnú činnosť pedagógov
fakulty,
zvýšiť publikačnú činnosť v karentovaných domácich a zahraničných časopisoch,
vytvoriť výskumné pracovisko v spolupráci s DFNsP v Banskej Bystrici s participáciou na
projektoch pre prax,
realizovať čiastkové projekty v spolupráci s mestom Banská Bystrica a inštitúciami v nej
v prospech regionálneho rozvoja,
po vytvorení podmienok zo strany SZU urýchlene zapojiť fakultu do projektov MZ SR
a APVV.

Strategické ciele v oblasti zahraničných vzťahov a medzinárodnej spolupráce
•

pokračovať v zahraničná spolupráca v rámci výmenných pobytov študentov a učiteľov
v projekte ERAZMUS, ERAZMUS plus

•

zabezpečiť podmienky pre realizáciu partnerskej spolupráce medzi SZU v Bratislave
a Liaoningskou univerzitou TCM v Shenyangu v nasledovných oblastiach:
✓ obojstranná výmena vynikajúcich študentov na krátkodobé a dlhodobé študijné
pobyty,
✓ spoločný rozvoj vedecko-výskumnej spolupráce medzi oboma univerzitami,
✓ vývoj obojstrannej spolupráce a výmeny učiteľov v oblasti fyzioterapie
a ošetrovateľstva,
✓ v zmysle § 54a, odst. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení
a doplnení neskorších predpisov a po súhlase MZ SR pripraviť a akreditovať
spoločný študijný program Fyzioterapia – bakalársky stupeň, denná forma štúdia.
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5. VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ
Strategický cieľ vedeckovýskumnej činnosti na obdobie rokov 2019 – 2024
Vedeckovýskumná činnosť predstavuje jeden z hlavných pilierov celkového rozvoja univerzít,
resp. vysokých škôl.
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
od r. 2015) a dosiahnutie aspoň priemernej kvality podobne zameraných univerzít a vysokých
škôl v Stredoeurópskom priestore (horizont 10 – 15 rokov od r. 2015).
Priority vo vede, výskume a doktorandskom štúdiu:
•
•
•

•

trvalo vytvárať atmosféru tvorivosti, náročnosti, inovatívnosti a
interdisciplinárneho prístupu vo výskume a v doktorandskom štúdiu,
kontinuálne podporovať synergiu internacionalizácie vzdelávania, vedy a
výskumu na univerzite zvýšením participácie na riešení medzinárodných
vzdelávacích a výskumných projektov,
posilniť pozíciu univerzity v zdravotníckom výskume v SR a v priestore
Vyšehradskej skupiny, resp. strednej Európy v kontexte kvalitnej a efektívnej
vedecko-výskumnej činnosti a prezentáciou výsledkov tejto činnosti v
renomovaných medzinárodných vedeckých časopisoch registrovaných v
uznávaných databázach,
zvýšiť kvalitu a rozšíriť študijné programy doktorandského štúdia a dosiahnuť
jeho porovnateľnosť s renomovanými zdravotníckymi fakultami doma aj v
zahraničí v priamej nadväznosti na zvýšenie kvality výstupov vedeckovýskumnej činnosti študentov doktorandského štúdia.

Východiská
Hlavnými východiskami predloženého zámeru skvalitnenia a rozvoja vedecko-výskumnej
činnosti SZU v Bratislave sú:
a) personálne obsadenie jednotlivých fakúlt SZU,
b) stav výskumnej infraštruktúry,
c) aktuálne domáce a medzinárodné kontakty a prebiehajúca spolupráca vo vedeckovýskumnej oblasti,
d) vedecko-výskumné zameranie fakúlt,
e) doteraz riešené projekty.
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a) 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 vedecko-výskumnú činnosť. Zároveň je potrebné
stimulovať záujem o vedecko-výskumnú činnosť, najmä cestou:
- oceňovania výsledkov vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti (*finančné
i **spoločenské),
- zvyšovania počtu doktorandov na ústavoch, katedrách a klinikách s ich zapojením do
vedecko – výskumných projektov, pričom minimálne 1 CC publikácia by mala
predstavovať obligatórnu požiadavka pre udelenie titulu PhD.,
- ponuky trvalého miesta pre úspešných a výnimočných doktorandov, resp. postdoktorandov.
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 PubMed
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.
b) 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.
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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).
c) 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 (najmä 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, prostredníctvom
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.

Biochemické laboratórium LF SZU
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d) Vedecko-výskumné zameranie fakúlt
V nasledujúcom období budeme na základe získaných skúseností 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 kvalitným 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 - po zrealizovanej organizačnej integrácii oddelení (prevažne analytických,
resp. pred-klinických) pôvodnej Vedecko-výskumnej základne SZU do fakúlt, musí dôjsť
k reálnemu zapojeniu klinických a pedagogických pracovníkov do vedeckého výskumu.
Zapojení výskumní pracovníci budú 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.
e) 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 SR, MŠVVaŠ SR, a i.),
• firemné granty,
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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.
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.
Centrum pre podporu projektov sa zameria na:
• podporu spolupráce výskumných pracovísk SZU a ich zapájania sa do riešenia
spoločných národných aj medzinárodných vedeckých bilaterálnych a multilaterálnych
projektov v súlade s rozvojom potenciálu SZU
• posilňovanie vedecko-výskumného potenciálu a spolupráce v rámci projektov v oblasti
prevencie, diagnostiky a liečby ochorení, vedecko-výskumným pracoviskom v oblasti
biomedicíny a biotechnológií v nadväznosti na vedecko-výskumný potenciál SZU
• posilňovanie existujúcich väzieb a nadväzovanie nových kontaktov s organizáciami
vedy a výskumu v oblasti biomedicíny a biotechnológií v rámci Slovenskej republiky,
krajín v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru ako aj s USA, India a pod.
v súlade s oblasťami vedecko-výskumného zamerania a potenciálom SZU.
Zároveň Centrum pre podporu projektov posilňuje postavenie SZU v rámci jednotlivých
vysokých škôl v oblasti biomedicínskeho výskumu zameriavaním sa na:
• monitorovanie relevantných výziev pre podporu biomedicínsky orientovaného výskumu
a vývoja na Slovensku a v EÚ,
• koordináciu tvorby výskumných projektov v rámci SZU,
• vyhľadávanie vhodných domácich a zahraničných partnerov pre výskumné a rozvojové
projekty v oblasti biomedicínskeho výskumu,
• koordináciu výskumných aktivít vykonávaných v spolupráci so zmluvnými vedeckovýskumnými partnermi,
• vytváranie pracovných výskumných kolektívov v rámci jednotlivých medicínskych
špecializácií a koordináciu prípravy ich výskumných plánov,
• monitorovanie a podporu publikačných výstupov, podporu tvorby duševného vlastníctva
a ochranu práv duševného vlastníctva ako výsledku vlastného výskumu,
• prezentáciu výsledkov výskumu a vývoja na SZU,
• prípravu dlhodobého zámeru v oblasti výskumných a vývojových aktivít SZU,
• spoluprácu s Ministerstvom zdravotníctva SR a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu SR v oblasti výskumu a vývoja,
• spoluprácu s národnou sieťou pre akademický klinický výskum SLOVACRIN,
• organizáciu vedecko-výskumných podujatí SZU,
• monitorovanie realizácie a podporu realizácie výskumu a vývoja na všetkých
pracoviskách SZU v rámci biomedicínskeho výskumu,
• získavanie informácií o vyhlásených projektových výzvach.
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6. SPOLUPRÁCA SO ŠTÁTNYM A MIMOVLÁDNYM SEKTOROM
A ODBORNÝMI INŠTITÚCIAMI
Strategickým partnerom SZU a koordinátorom zdravotnej politiky je MZ SR. Základný
legislatívny rámec spolupráce medzi MZ SR a SZU je vymedzený zákonom č. 131/2002 Z.z
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
ktorý definuje vzájomné práva a povinnosti oboch subjektov. MZ SR ako zriaďovateľ SZU
vystupuje najmä v úlohe poradného orgánu pri vypracovávaní a posudzovaní systémových
riešení v zdravotníctve.
SZU spolupracuje v oblasti legislatívnej iniciatívy s poslancami NR SR zameranej hlavne na
vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a štátnej zdravotnej politiky SR . Pripomienkuje
legislatívne návrhy a aktívne sa zúčastňuje legislatívneho procesu a tvorby medicínskeho práva.
Spolupráca s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti prebieha najmä v oblasti zavádzania
nových moderných liečebných metód do klinickej praxe.
Úloha samosprávy ako partnera SZU spočíva v oblasti organizácie a riadenia zdravotnej
starostlivosti pri zachovaní princípov rovnakej dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti pre
všetkých.
Podstatným partnerom spolupráce je mimovládny sektor, stavovské organizácie a lekárske
odborné spoločnosti, ktoré pravidelne prichádzajú s iniciatívnymi návrhmi v oblastiach
prevencie, liečby a dlhodobej starostlivosti, poradenskej činnosti a pod.

Tulipánový pochod pri príležitosti Svetového dňa Parkinsonovej choroby uskutočnený pod záštitou Ministerstva
zdravotníctva SR, Slovenskej neurologickej spoločnosti a Slovenskej zdravotníckej univerzity.
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7. RIADENIE A FINANCOVANIE UNIVERZITY
Strategický cieľ
Zabezpečenie efektívneho a transparentného hospodárenia s pozitívnou finančnou
perspektívou, optimalizovanie využívania existujúcich finančných zdrojov a zabezpečenie
finančnej udržateľnosti.
Parciálne ciele
1. Rast vlastných príjmov
2. Dosiahnutie zvýšeného finančného objemu príspevku zo ŠR
3. Racionalizácia odvodového zaťaženia a zefektívnenie neekonomických pracovísk a
prevádzok
4. Zabezpečenie jednorazových príjmov pre elimináciu existujúcich záväzkov
5. Zlepšenie technického stavu budov, IT techniky a prístrojového vybavenia
Stratégia
•
•
•

Vytvorenie motivačných nástrojov a zabezpečenie nutných materiálových vstupov pre PČ
Zdôvodnenie objektívnej finančnej náročnosti činností SZU
Posudzovanie pracovných pozícií prísne v nadväznosti na
a) tvorbu vlastných príjmov
b) požiadavky akreditovaných študijných odborov

•
•

Predaj prebytočného majetku univerzity v Banskej Bystrici a Modre-Harmónii
Uzatvorenie rámcových dohôd na opravy budov SZU, využívanie dostupných prostriedkov
na znižovanie cien nakupovaných tovarov

Indikátory
•

•
•
•

•

príjmy z platených študijných programov,
príjmy z aktivít Polyfunkčného objektu v BB
príjmy Polikliniky SZU z výkonov poskytovanej zdravotnej starostlivosti
kontrakt s MZ SR na roky 2019 – 2023
vytvorenie optimálneho pomeru nákladov a výnosov s dosiahnutím priaznivého HV
vytvorenie prostredia pre zapojenie univerzity do projektových aktivít
v spolupráci s MZ SR dosiahnuť situáciu, aby pri prevode, resp. predaji majetku bol výnos,
resp. jeho časť k dispozícii univerzite, prípadne aby sa zohľadnila takáto transakcia v presune
štátnych prostriedkov na univerzitu
zníženie finančnej náročnosti na energie, kvalitnejšie podmienky pre vyučovací proces
a administratívne činnosti univerzity, kvalitnejšie podmienky pre ubytovanie študentov.
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8. ZÁVER
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave využívajúc svoj potenciál a inštitucionálnu pamäť
v zdravotníckej oblasti má ambíciu šíriť vzdelanosť, prispievať k prevencii a liečbe ochorení,
nachádzať nové poznatky a metódy, formovať harmonické osobnosti.
V záujme naplnenia týchto cieľov je potrebné zvyšovať počet študentov, systematicky rozširovať
ponuku študijných odborov v súlade so vzdelávacími trendami a požiadavkami trhu práce.
Pri realizácii jednotlivých úloh sa očakáva aktívny prístup všetkých zamestnancov a študentov
univerzity, bez ktorých účasti nebude možné ciele uvedené v Dlhodobom zámere realizovať.
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