Smernica č. 4/2021 Slovenskej zdravotníckej
univerzity v Bratislave
o pracovnej záťaži učiteľov, pedagogická
činnosť

SZU v Bratislave 2021

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (ďalej len ,,SZU v Bratislave“ ) podľa
článku 5 ods.4 Organizačného poriadku Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
v súlade s § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z .z. v znení neskorších predpisov a zákona
č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov vydáva vnútorný predpis túto smernicu:
Článok 1
Základné ustanovenia
(1)
(2)

Smernica upravuje pracovnú záťaž vysokoškolských učiteľov v rozsahu pedagogickej
činnosti.
Smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov, ktorí zabezpečujú študijné programy na
pozícii vysokoškolského učiteľa, vedecko-výskumného pracovníka, denného doktoranda
alebo odborníka z praxe na univerzite na ustanovený týždenný pracovný čas alebo na
kratší týždenný pracovný čas alebo na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru.

Článok 2
Pracovná záťaž vysokoškolských učiteľov
(1) Pracovná záťaž vysokoškolských učiteľov jej rozvrhnutie umožňuje zabezpečenie a rozvoj
kvality študijných programov, zabezpečenie výučby a ďalších súvisiacich vzdelávacích
činností, zabezpečenie hodnotenia študentov, vedenie a hodnotenie záverečných prác,
účasť na tvorivých činnostiach a iných aktivitách súvisiacich s ich profesijným rozvojom
a napĺňaním poslania SZU v Bratislave v rozsahu a proporciách, ktoré zodpovedajú fondu
pracovného času vo väzbe na veľkosť ich pracovného úväzku a na povahu nimi zastávanej
pracovnej pozície.
(2) SZU v Bratislave zabezpečuje pedagogickú činnosť v akreditovaných študijných
programoch vysokoškolského vzdelávania a v odboroch habilitačného a inauguračného
konania prostredníctvom vysokoškolských učiteľov pôsobiacich vo funkciách profesor,
docent, odborný asistent, asistent, lektor a vedecko-výskumný pracovník v súlade s § 75
zákona č. 131/2002 Z. z. a podľa vnútorného predpisu Zásady výberového konania na
obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov,
pracovných
miest
výskumných pracovníkov, funkcií
profesorov a docentov a funkcií vedúcich
zamestnancov Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave registrovaného
rozhodnutím MZ SR zo dňa 2.11.2017.
(3) Pedagogickou činnosťou vysokoškolských učiteľov sa na účely tejto smernice rozumejú
prednášky, semináre, cvičenia, odborná/klinická prax, stáže, výučbové miesta na
akreditovaných pracoviskách zdravotníckych zariadeniach, povinné konzultácie, účasť

v skúšobných komisiách (skúšky – predmetová, štátna, špecializačná, certifikačná).
Pedagogickú záťaž vysokoškolských učiteľov upravuje článok 4.
(4) Celkovú pracovnú záťaž môže na fakultách upraviť dekan fakulty vnútorným predpisom
fakulty, ktorý nemôže byť v rozpore s touto smernicou.

Článok 3
Osoby zodpovedné za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného
programu

(1)

(2)

(3)

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného
programu ( ďalej len „zodpovedná osoby študijného programu“) sú vysokoškolskí
učitelia vo funkcii profesora / funkcii docenta, ktorí pôsobia na SZU v Bratislave na
ustanovený týždenný pracovný čas, majú zodpovedajúcu úroveň kvalifikácie a odbornú
spôsobilosť v závislosti od študijného programu a odboru habilitačného
a inauguračného konania, zabezpečujú profilový predmet/y, ich tvorivá činnosť je
v kvalite a počte v súlade s výsledkami vzdelávania študijného programu.
Osoby zabezpečujúce profilové predmety ( ďalej len“ garanti predmetu“) sú
vysokoškolskí učitelia najmä vo funkcii profesora / funkcii docenta, prípadne
odborného asistenta, vedecko-výskumného pracovníka, majú zodpovedajúcu úroveň
kvalifikácie v závislosti od profilového predmetu, ich tvorivá činnosť je v kvalite, počte
a v súlade s výstupmi vzdelávania študijného programu. V študijných programoch s
orientáciou na profesijné vzdelávanie sú zabezpečované aj vysokoškolskými učiteľmi,
ktorí sú skúsenými odborníkmi z príslušného odvetvia alebo spoločenskej praxe a ktorí
pôsobia na SZU na ustanovený týždenný pracovný čas alebo kratší pracovný čas.
Školitelia záverečných prác vykonávajú aktívnu tvorivú činnosť alebo praktickú
činnosť na úrovni zodpovedajúcej stupňu študijného programu v problematike
odborného a tematického zamerania vedených prác. Odborná kvalifikácia školiteľov je
minimálne o stupeň vyššia než kvalifikácia dosahovaná ukončením študijného
programu. U učiteľov zabezpečujúcich praktickú výučbu, odborníkov z praxe
a doktorandov môže byť odborná kvalifikácia školiteľov rovnaká ako kvalifikácia
dosahovaná ukončením študijného programu. Školiteľmi dizertačných prác sú vždy
osoby vo funkcii profesora alebo vo funkcii docenta, alebo vedecko-výskumní
pracovníci s vedeckým kvalifikačným stupňom II.a udeleným Slovenskou akadémiou
vied. Maximálny počet prác vedených 1 učiteľom je 10 záverečných prác, z toho
v jednom študijnom programe maximálne 5.
Článok 4
Určovanie minimálnej hranice priamej pedagogickej záťaže na fakultách SZU
v Bratislave

(1)

Na účely dosiahnutia rovnakého prístupu na všetkých fakultách SZU v Bratislave pri
stanovení rozsahu výučby vysokoškolských učiteľov SZU v Bratislave pôsobiacich vo
funkciách profesor, docent, odborný asistent a asistent je stanovená minimálna
pedagogická činnosť (výučba) vysokoškolských učiteľov.

(2)

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Minimálna hranica pracovnej záťaže učiteľa, pedagogickej činnosti (výučby)
vysokoškolského učiteľa za akademický rok na fakultách je:
a)
profesor
120 hodín (funkcia prof.)
b)
docent
168 hodín (funkcia doc.)
c)
odborný asistent
216 hodín (PhD., CSc.)
d)
asistent
264 hodín (MUDr., PhDr., RNDr, Mgr., Ing.)
e)
denný doktorand
96 hodín
Povinné konzultácie pre študentov - 2 hodiny týždenne.
Klinická/odborná prax - 6 hodín denne.
Stáž / výučbové miesto v zdravotníckom zariadení - 4 hodiny denne.
Pedagogická činnosť (výučba)vysokoškolských učiteľov na kratší týždenný pracovný čas
sa prepočíta v závislosti od výšky pracovného úväzku.
Smernica o pedagogickej činnosti sa na vedúcich zamestnancov univerzity a fakúlt
(rektor, prorektori, dekan, prodekani, vedúci pedagogických/vedeckých útvarov)
vzťahuje primerane.
Článok 5
Hodnotenie pracovnej záťaže učiteľov, pedagogickej činnosti (výučby)

(1) Hodnotenie pracovnej záťaže učiteľov, pedagogickej činnosti (výučby) sa uskutočňuje:
a) priebežne monitoruje, pravidelne vyhodnocuje prostredníctvom plánovaných
a náhodných kontrolných činností na fakulte,
b) konci každého akademického roka (k 31.8.) na základe údajov o pedagogickej záťaži
získanej zo systému MAIS. Pedagogickú záťaž postúpi zodpovednému prodekanovi
fakulty správca systému MAIS. Hodnotenie
pedagogickej záťaže postúpi
zodpovedný prodekan dekanovi fakulty.
(2) Úroveň hodnotenia:
a) na úrovni vedúceho pedagogického/výskumného útvaru,
b) na úrovni Kolégia dekana,
c) na úrovni Kolégia rektora,
d) na úrovni
Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality Slovenskej
zdravotníckej univerzity v Bratislave.
(3) Súčasťou hodnotenia pedagogickej výučby je aj komplexné posúdenie personálneho
zabezpečenia študijných programov - počet učiteľov, plnenie kvalifikačných
predpokladov a tvorivých činností, veková štruktúra. Pri zistených nedostatkoch vedenie
fakulty navrhuje v spolupráci so zodpovednou osobou študijného programu riešenia na
ich odstránenie v súlade s ďalšími vnútornými predpismi SZU.
(4) Výsledky hodnotenia výučby a plnenie celkovej pracovnej záťaže vysokoškolských
učiteľov môžu mať vplyv na výšku pracovného úväzku a osobné ohodnotenie.

Táto smernica nadobúda účinnosť dňa 1.septembra 2021.

prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., v.r.
rektor SZU v Bratislave

