Smernica č. 1 /2022
O zásadách, postupe a kritériách pre akreditáciu
špecializovaných výučbových zariadení Slovenskej zdravotníckej
univerzity v Bratislave

vydaná Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave v zmysle § 35 ods. 2
písm. a) a § 45 ods. 4 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a schválená
Akademickým senátom Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave dňa 24.
marca 2022.

Smernica č. 1/2022
o zásadách, postupe a kritériách pre akreditáciu špecializovaných výučbových
zariadení Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave vydáva rektor Slovenskej
zdravotníckej univerzity podľa § 35 ods. 2 písm. a) a § 45 ods. 4 písm. c) zákona č.
131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a § 17 ods. 1 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky č. 84/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov
zdravotníckych zariadení, ktorú schválil Akademický senát Slovenskej zdravotníckej
univerzity v Bratislave dňa 24. marca 2022.
Čl.1
Predmet úpravy
1. Smernica upravuje zásady, postup a kritériá pre akreditáciu špecializovaného
výučbového zariadenia ( ďalej len „výučbové zdravotnícke zariadenie“ )
Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (ďalej len „SZU“):
a) zásady a postup procesu akreditácie výučbového zdravotníckeho zariadenia SZU,
vrátane kliník a oddelení, pre praktickú časť vysokoškolského vzdelávania v
študijných programoch pregraduálneho vzdelávania
alebo študijných
programoch ďalšieho vzdelávania na fakultách SZU,
b) kritériá, ktoré sa v procese akreditácie posudzujú,
c) zriadenie akreditovaného výučbového zdravotníckeho zariadenia,
d) hodnotenie činnosti výučbového zdravotníckeho zariadenia.
2. Z procesu akreditácie výučbových zdravotníckych zariadení je vyňatá ambulancia
všeobecných lekárov pre deti a dorast, ambulancia všeobecných lekárov pre
dospelých1 a špecializovaná ambulancia, ak má uzatvorenú dohodu o poskytovaní
špecializovanej zdravotnej starostlivosti v príslušnom špecializačnom odbore so
zdravotnou poisťovňou.
Čl.2
Akreditácia a akreditačný proces
1. Výučbové zdravotnícke zariadenie SZU slúži
na praktickú výučbu
vysokoškolského
vzdelávania
študentov
v akreditovaných
študijných
programoch, v
akreditovaných
študijných
programoch
v príslušnom
špecializačnom odbore alebo certifikovanej pracovnej činnosti ďalšieho
vzdelávania na SZU.
2. Výučbové zdravotnícke zariadenie je samostatná právnická alebo fyzická osoba,
s ktorou má SZU uzatvorenú zmluvu o praktickej výučbe.2
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§ 15 zákona č. 578/2004 Z. z.
§ 35 ods. 2. písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. a § 7 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

3. Akreditácia zdravotníckeho zariadenia ako výučbového zdravotníckeho
zariadenia je proces, pri ktorom SZU a jej fakulty posudzujú personálne,
priestorové, materiálno-technické
podmienky pre zabezpečenie kvalitnej
praktickej výučby v zmysle potrieb a požiadaviek akreditovaných študijných
programov vysokoškolského vzdelávania pri príprave na výkon zdravotníckeho
povolania jednotlivých fakúlt a akreditovaných študijných programov v ďalšom
vzdelávaní.
4. Cieľom akreditačného procesu je zriadiť výučbové zdravotnícke zariadenie, resp.
kliniku, ktoré spĺňa predpoklady kvalitnej praktickej výučby vo všetkých
oblastiach činnosti zdravotníckeho zariadenia, resp. kliniky, či oddelenia.
5. Akreditačný proces v sebe zahŕňa činnosti, ktorými sa:
a) iniciuje zriadenie výučbového zdravotníckeho zariadenia,
b) posudzuje plnenie kritérií pre zabezpečenie kvalitnej praktickej výučby,
c) na zriadenie výučbového zdravotníckeho zariadenia dá MZ SR predchádzajúci
súhlas3,
d) uzatvorí sa zmluva medzi SZU a výučbovým zdravotníckym zariadením.
6. Za akreditačný proces na SZU zodpovedá rektorovi prorektor zodpovedný za
spoluprácu s akreditovanými pracoviskami SZU a rozvoj univerzity (ďalej
„prorektor“)
Čl. 3
Iniciovanie zriadenia výučbového zdravotníckeho zariadenia
1. Návrh na zriadenie výučbového zdravotníckeho zariadenia pre potreby praktickej
výučby v zmysle potrieb a požiadaviek akreditovaných študijných programov
vysokoškolského vzdelávania pri príprave na výkon zdravotníckeho povolania
jednotlivých fakúlt a akreditovaných študijných programov v ďalšom vzdelávaní
podáva rektorovi SZU výlučne dekan fakulty formou písomnej žiadosti po
predchádzajúcom dohovore s vedúcim pracovníkom príslušného zdravotníckeho
zariadenia.
2. V prípade žiadosti o vytvorenie novej kliniky SZU, vedúci pracovník
zdravotníckeho zariadenia podáva žiadosť priamo rektorovi univerzity.
3. Súčasťou žiadosti je aj odôvodnenie návrhu so zohľadnením potreby príslušného
študijného programu s cieľom zabezpečiť kvalitnú praktickú výučbu.
4. Rektor SZU žiadosť postúpi prorektorovi a dá podnet k začatiu akreditačného
procesu.
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§ 45 ods. 4 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z.

Čl. 4
Akreditačný proces
1. Prorektor, na návrh dekana príslušnej fakulty, zašle rektorovi SZU návrh na
vymenovanie členov akreditačnej komisie.
2. Rektor SZU vymenuje menovacím dekrétom členov akreditačnej komisie, pričom
jeden člen je určený za predsedu príslušnej akreditačnej komisie.
3. Predseda, po dohovore s členmi k vymenovanej akreditačnej komisie stanoví
termín posúdenia žiadosti a oznámi prorektorovi termín výjazdového zasadnutia
v zdravotníckom zariadení. Predseda akreditačnej komisie oznámi tento termín
riaditeľovi, resp. vedúcemu pracovníkovi zdravotníckeho zariadenia.
Čl. 5
Posúdenie plnenia kritérií a zriadenie akreditovaného výučbového
zdravotníckeho zariadenia
1. Akreditačná komisia pri návšteve zdravotníckeho zariadenia posudzuje plnenie
kritérií pre akreditovanie zdravotníckeho zariadenia, ktoré tvoria prílohu č. 1 tejto
smernice.
2. Predseda akreditačnej komisie vypracuje zápisnicu s odpočtom plnenia
stanovených kritérií, ako aj s odporučením, resp. neodporučením rektorovi SZU
zriadiť výučbové zdravotnícke zariadenie. Súčasťou zápisnice je aj prezenčná
listina. Zápisnicu predseda akreditačnej komisie doručí prorektorovi a ten ju spolu
celým spisom doručí rektorovi SZU.
3. Rektor na základe zápisnice, pošle na MZ SR žiadosť o udelenie predchádzajúceho
súhlasu na zriadenie pracoviska v zmysle § 45 ods. 4 písm. c) zákona o vysokých
školách.
4. Po súhlasnom stanovisku MZ SR rektor SZU poverí príslušného zamestnanca SZU
vypracovaním návrhu zmluvy so zdravotníckym zariadením.
5. Uzatvorením zmluvy so zdravotníckym zariadením je akreditačný proces
ukončený.

Čl. 6
Hodnotenie činnosti výučbového zdravotníckeho zariadenia
1. Činnosť výučbových zdravotníckych zariadení sa bude prehodnocovať každých 5
rokov.
2. Predmetom hodnotenia bude:
a) rozsah pedagogickej činnosti realizovanej na výučbovom zdravotníckom
zariadení,

b) počet študentov vysokoškolského vzdelávania v akreditovaných študijných
programoch a v akreditovaných študijných programoch ďalšieho vzdelávania
na SZU, ktorí realizovali praktickú výučbu na akreditovanom výučbovom
zdravotníckom zariadení,
c) prehľad tvorivej činnosti pracovníkov výučbového zdravotníckeho
zariadenia4.
3. V prípade, že výučbové zdravotnícke zariadenie opakovane neplní kritériá pre
materiálne, personálne a materiálno – technické vybavenie zariadenia pre
zabezpečenie kvalitnej praktickej výučby študentov, resp. na ňom dlhodobo
neprebieha praktická výučba, rektor SZU akreditáciu výučbového zdravotníckeho
zariadenia zruší. Opakovane sa zdravotnícke zariadenie môže uchádzať
o akreditáciu najskôr rok po zrušení akreditácie rektorom SZU.

Čl. 7
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Smernica č. 1/2022 bola prerokovaná v Akademickom senáte SZU v Bratislave
dňa 24. marca 2022.
2. Smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom registrácie MZ SR.
3. Táto smernica je archivovaná v tlačenej podobe na rektoráte SZU v Bratislave a
zverejnená v elektronickej podobe na webovom sídle verejnej časti SZU
www.szu.sk.

V Bratislave, dňa 24. marec 2022

Dr. h . c. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., v. r.
rektor

prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD., v. r.
predseda
Akademického senátu SZU v Bratislave
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Smernica č. 3/2021 o tvorivej činnosti zamestnancov Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

