Rada pre vnútorný systém zabezpečovania kvality
Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia
Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality
Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

Zápisnica:
Termín zasadnutia:
Miesto zasadnutia:
Forma:
Prítomní:

č. 6/2022
26. 10. 2022 o 14:30 hod.
B-405 – miestnosť Vedeckej rady FOaZOŠ SZU
prezenčne
podľa prezenčnej listiny

PROGRAM ZASADNUTIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie.
Kontrola uznášaniaschopnosti.
Určenie skrutátora a overovateľa zápisnice.
Analýza VUPCH učiteľov profilových predmetov.
Analýza VUPCH školiteľov/učiteľov záverečných prác.
Analýza VUPCH učiteľov klinickej praxe.
Prerokovanie podnetu študenta 1.
Prerokovanie podnetu študenta 2.
Rôzne.
Záver.

Zasadnutie Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality Slovenskej zdravotníckej
univerzity v Bratislave (ďalej len „rada kvality SZU“) otvorila prof. PhDr. Zuzana Slezáková,
PhD., MPH, predsedníčka rady kvality (ďalej len „predsedníčka rady kvality“), ktoré sa
uskutočnilo prezenčne a privítala prítomných členov.
K bodu 1 Kontrola účasti a uznášaniaschopnosti
Predsedníčka rady kvality overila účasť členov rady kvality SZU na zasadnutí.
Výsledok účasti:
Prítomní:
8
Neprítomní:
7
Ospravedlnení:
MUDr. Mgr. Alexander Mayer, MPH, doc. MUDr. Mgr. Jana Hamade,
PhD., MPH, PhDr. Monika Trnovcová, PhDr. Denisa Richterová, PhD.,
MUDr. Michal Straka, CSc., Lenka Valová, Mgr. Michaela Ticháková
Neospravedlnení:
0
Predsedníčka rady kvality konštatovala, že rada kvality SZU je uznášania schopná.
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K bodu 2 Určenie skrutátora a overovateľa zápisnice zo zasadnutia rady kvality SZU
Predsedníčka rady kvality SZU určila skrutátora doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD.
a overovateľa zápisnice doc. PhDr. Jarmilu Kristovú, PhD., MPH.
Vzhľadom na skutočnosť, že k prejedávaniu podnetov študentov bol prizvaný na zasadnutie
doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc., dekan Lekárskej fakulty (ďalej len „dekan LF“ a „LF“), ktorý
navrhol zmenu poradia bodov programu, predsedníčka rady kvality navrhla hlasovanie za
uvedenú zmenu nasledovne:
3. Prerokovanie podnetu študenta 1.
4. Prerokovanie podnetu študenta 2.
5. Analýza VÚPCH učiteľov profilových predmetov.
6. Analýza VÚPCH školiteľov/učiteľov záverečných prác.
7. Analýza VÚPCH učiteľov klinickej praxe.
8. Rôzne.
Výsledok aklamačného hlasovania:
Počet prítomných členov rady kvality SZU oprávnených hlasovať:
8
Počet členov rady kvality SZU, ktorí hlasovali za:
8
Počet členov rady kvality SZU, ktorí hlasovali proti:
0
Počet členov rady kvality SZU, ktorí sa zdržali hlasovania:
0
Záver z hlasovania: Rada kvality SZU schválila zmenu poradia bodov programu zasadnutia.
K bodu 3 Prerokovanie podnetu študenta 1
Podnet študenta 1 zo dňa 9. októbra 2022 bol doručený dňa 10. októbra 2022. V zmysle čl. 2
ods. 3 vnútorného predpisu č. 14/2022 (účinný 28. júna 2022) podnet študenta, ktorý sa
domáha ochrany svojich práv a právom chránených záujmov je možné podať najneskôr do 5
kalendárnych dní odo dňa, kedy malo dôjsť podľa názoru študenta SZU k porušeniu jeho práv
a právom chránených záujmov, resp. odo dňa kedy zistil konkrétny nedostatok v činnosti alebo
v nečinnosti SZU. Študent vo svojom podnete žiada o preskúmanie hodnotenia štátnej skúšky
konanej z predmetu chirurgia konanej dňa 30. júna 2021.
Rada kvality SZU si vyžiadala spis od dekana LF, aby posúdila skutkový stav a dospela k záveru:
LF pri hodnotení študenta a následne v procese vylúčenia študenta zo štúdia postupovala
v zmysle ustanovení zákona o vysokých školách, Študijného poriadku SZU a ďalších vnútorných
predpisov SZU. Vzhľadom na uvedené, rada kvality SZU potvrdzuje postup Lekárskej fakulty
o čom dala predsedníčka rady kvality hlasovať:
Výsledok aklamačného hlasovania:
Počet prítomných členov rady kvality SZU oprávnených hlasovať:
8
Počet členov rady kvality SZU, ktorí hlasovali za:
8
Počet členov rady kvality SZU, ktorí hlasovali proti:
0
Počet členov rady kvality SZU, ktorí sa zdržali hlasovania:
0
Uznesenie k bodu 3
Rada kvality SZU schválila uznesenie č. 46/2022: Rada kvality SZU posúdila a potvrdila
správnosť postupu LF v predmetnom podnete a následne vydá rozhodnutie, ktorým potvrdí
postup LF.
K bodu 4 Prerokovanie podnetu študenta 2
Podnet študenta 2 zo dňa 27. septembra 2022 bol doručený v stanovenej lehote a v zmysle
náležitostí obsiahnutých v článku 2 vnútorného predpisu č. 14/2022. Študent vo svojom
podnete
žiada
o
preskúmanie
rozhodnutia
LF
o vylúčení
zo
štúdia
a o možnosť udelenia mimoriadneho opravného termínu zo štátnej skúšky z vnútorného
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lekárstva. Rada kvality SZU si vyžiadala spis od dekana LF, aby posúdila skutkový stav a dospela
k záveru:
Rada kvality SZU nie je kompetentná rozhodnúť v časti podnetu týkajúcej sa preskúmania
rozhodnutia o vylúčenie zo štúdia v zmysle čl. 38 Študijného poriadku SZU.
Rada kvality SZU nie je kompetentná rozhodnúť v časti podnetu týkajúceho sa možnosti
udelenia mimoriadneho opravného termínu zo štátnej skúšky z vnútorného lekárstva
z dôvodu absencie „mimoriadneho opravného termínu“ v Študijnom poriadku SZU resp.
v iných vnútorných predpisoch SZU. Rada kvality SZU môže konať iba v súlade s vnútornými
predpismi SZU a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť
predsedníčka rady kvality dala hlasovať o zamietnutí žiadosti študenta o poskytnutie
mimoriadneho opravného termínu zo štátnej skúšky z vnútorného lekárstva.
Výsledok aklamačného hlasovania:
Počet prítomných členov rady kvality SZU oprávnených hlasovať:
8
Počet členov rady kvality SZU, ktorí hlasovali za:
8
Počet členov rady kvality SZU, ktorí hlasovali proti:
0
Počet členov rady kvality SZU, ktorí sa zdržali hlasovania:
0
Uznesenie k bodu 4
Rada kvality SZU schválila uznesenie č. 45/2022: Rada kvality SZU posúdila podnet a schválila
zamietnutie žiadosti študenta o udelenie mimoriadneho opravného termínu zo štátnej skúšky
z vnútorného lekárstva; následne vydá v tejto veci rozhodnutie.
K bodu 5 Analýza VUPCH učiteľov profilových predmetov
Predsedníčka rady kvality upozornila na precizovanie VUPCH učiteľov profilových predmetov,
hlavne:
o zameranie tvorivých činností učiteľov profilových predmetov zodpovedá výstupom
vzdelávania v príslušnom študijnom programe, odbore
o VUPCH osôb zodpovedných za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného
programu v druhom a treťom stupni je potrebné preložiť do anglického jazyka.
Uznesenie k bodu 5:
Ukončiť kontrolu VUPCH v zmysle uvedených bodov v termíne 15.12.2022 (vrátane).
Zodpovední:
predsedovia rád kvality fakúlt a za uloženie v SharePointe Rady kvality
SZU zodpovedá Bc. Jakub Králik, MBA
K bodu 6 Analýza VUPCH školiteľov/učiteľov záverečných prác
Predsedníčka rady kvality upozornila na precizovanie VUPCH školiteľov/učiteľov záverečných
prác, hlavne:
o zameranie tvorivých činností školiteľov/učiteľov záverečných prác zodpovedá výstupom
vzdelávania a úroveň výsledkov vzdelávania tvorivých činností zodpovedá úrovni
kvalifikačného rámca uskutočňovaného vzdelávania
Uznesenie k bodu 6:
Ukončiť kontrolu VUPCH v zmysle uvedených bodov v termíne 15.12.2022 (vrátane).
Zodpovední:
predsedovia rád kvality fakúlt a za uloženie v SharePointe Rady kvality
SZU zodpovedá Bc. Jakub Králik, MBA
K bodu 7 Analýza VUPCH učiteľov klinickej praxe
Predsedníčka rady kvality požiadala o precizovanie VUPCH učiteľov klinickej praxe:
o pri predmete klinickej praxe uvádzať aj pracovisko zdravotníckeho zariadenia a
výstupy tvorivých činností učiteľov klinickej praxe
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Uznesenie k bodu 7:
Ukončiť kontrolu VUPCH v zmysle uvedených bodov v termíne 15.12.2022 (vrátane).
Zodpovední:
predsedovia rád kvality fakúlt a za uloženie v SharePointe Rady kvality
SZU zodpovedá Bc. Jakub Králik, MBA
K bodu 8 Rôzne
Predsedníčka rady kvality informovala členov rady kvality, že sa momentálne pracuje na
žiadosti o posúdenie súladu vnútorného systému zabezpečovania kvality. Žiadosť obsahuje
prílohy:
1. Vnútorný systém vysokej školy.
2. Vnútorný systém vysokej školy v anglickom jazyku.
3. Vnútorná hodnotiaca správa o implementácii vnútorného systému vysokej školy.
4. Vnútorná hodnotiaca správa o implementácii vnútorného systému vysokej školy v
anglickom jazyku.
5. Príloha 1 Vnútornej hodnotiacej správy o implementácii vnútorného systému vysokej
školy – Študijné programy.
6. Príloha 2 Vnútornej hodnotiacej správy o implementácii vnútorného systému vysokej
školy – Habilitačné a inauguračné konania.
7. Príloha 3 Vnútornej hodnotiacej správy o implementácii vnútorného systému vysokej
školy – Ukazovatele vnútorného systému.
8. Ďalšie prílohy Vnútornej hodnotiacej správy o implementácii vnútorného systému vysokej
školy.
9. Ďalšie doplňujúce informácie žiadosti.
Obsah vnútornej hodnotiacej správy o implementácii vnútorného systému SZU je
spracovávaná podľa príručky SAA VŠ:
1. Základné informácie o vysokej škole.
2. Politiky na zabezpečovanie kvality.
3. Vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov.
4. Učenie sa, vyučovanie a hodnotenie orientované na študenta.
5. Prijímacie konanie, priebeh štúdia, uznávanie vzdelania a udeľovanie akademických
titulov.
6. Učitelia.
7. Zdroje na zabezpečovanie štúdia a podporu študentov.
8. Zhromažďovanie a spracovanie informácií.
9. Zverejňovanie informácií.
10. Priebežné monitorovanie, periodické hodnotenie a periodické schvaľovanie študijných
programov.
11. Pravidelné externé zabezpečovanie kvality.
12. Prílohy.
Ďalej informovala predsedníčka rady kvality, že sa pripravujú dotazníky na spätnú väzbu pre
zainteresované strany v rámci priebežného monitorovania kvality vzdelávania na SZU.
Predsedníčka rady kvality ďalej upozornila na dodržiavanie Registratúrneho poriadku SZU –
používať červené okrúhle pečiatky so štátnym znakom na rozhodnutiach, ktoré sa vydávajú na
fakultách.
Predsedníčka rady kvality vyzvala členov rady na podnety na zlepšenie, ktoré budú môcť byť
prerokované na plánovanom zasadnutí, ktoré sa uskutoční 14. decembra 2022.
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Záver
Predsedníčka rady kvality poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí a študentom za
zapojenie sa to rozpravy o bodoch zasadnutia a ukončila zasadnutie rady kvality SZU.
V Bratislave 26. októbra 2022
Zapísala:
JUDr. Janka Al Henami
Overila:
doc. PhDr. Jarmila Kristová, PhD., MPH

prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH, v.r.
predsedníčka

Príloha:
Prezenčná listina
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