
Príloha 

Komplexná akreditácia Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 

vyjadrenie sa k návrhu hodnotiacej správy 

 

I. Ad bod 1.2.2  

Vyjadrenie sa k hodnotiacej správeAnalýza činnosti – slabé stránky 

Stanovisko SZU k bodu 1.2.2 b) - „Kvalita ľudských zdrojov a počet vysokokvalitných 

pedagógov, pracujúcich na plný úväzok (1,0) nie je optimálny“  

Špecifikum SZU, ako aj jej fakúlt je, že výchova a vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov 

je postavené na úzkom prepojení s klinickou zdravotníckou praxou. Odborníci, ktorí na SZU 

prednášajú, musia byť odborne a prakticky vysoko erudovaní a taktiež sú špecialistami vo 

svojich odboroch. Túto podmienku je možné dodržať a aj udržať iba v prípade, že v tej 

klinickej praxi naozaj pôsobia, inak o svoju odbornú erudíciu rýchlo prichádzajú. V tomto 

bode sme neporovnateľní s inými vysokoškolskými inštitúciami. Je potrebné zobrať tento fakt 

do úvahy a v budúcnosti v procese komplexnej akreditácie túto skutočnosť aj zohľadňovať.  

Stanovisko SZU k bodu 1.2.2 d) – „Vo viacerých odboroch nie sú dostatočné publikačné 

výstupy na medzinárodnej úrovni, kvalita vedeckej práce nie je uspokojivá, počet originálnych 

prác v kvalitných impaktovaných vedeckých časopisoch nie je dostatočný“ 

Hodnotenie vedeckovýskumnej činnosti jednotlivých fakúlt podľa PS AK sa pohybovalo 

v intervale A-B, čo svedčí o kvalite aj publikačných výstupov. Napriek tomu sa SZU bude 

snažiť stimulovať zamestnancov aj doktorandov k publikačnej činnosti pôvodných prác 

v recenzovaných vedeckých časopisoch s nenulovým impakt faktorom aj formou 

jednorazovej finančnej odmeny (grantu) z prostriedkov univerzity. V uvedenom zmysle začne 

SZU rokovania s MZ SR. 

 

Stanovisko SZU k bodu 1.2.2 e) – „Nie je optimálne zapojenie doktorandov do vedeckej práce. 

Kvalita vedeckých výstupov doktorandov nie je uspokojivá“  

Vedeckovýskumná aktivita doktorandov a mladých asistentov je základným pilierom 

vedeckovýskumnej činnosti na fakultách SZU. Na zvýšenie zapojenia doktorandov do 

vedeckovýskumnej aktivity bude SZU naďalej dbať na striktné dodržiavanie kritérií, t.j. 

doktorand v dennej aj externej forme musí byť autorom minimálne 1 publikačného výstupu 

v kategórii A, alebo B ( podľa kritérií hodnotenia vedecko-výskumnej činnosti AK).  

Špecifická je situácia na LF SZU: 

Súčasné právne predpisy sú však likvidačné hlavne pre dennú formu doktorandského štúdia 

na lekárskych fakultách vrátane LF SZU (za predpokladu striktného dodržiavania týchto 

právnych predpisov). Čerství absolventi lekárskych fakúlt sú demotivovaní stať sa 

vysokoškolskými učiteľmi alebo doktorandmi na klinikách LF pre diskrimináciu v rámci 

špecializačného štúdia oproti tým absolventom, ktorí nastúpia do rezortu zdravotníctva. Ich 

odborná prax pre špecializačné štúdium v klinických odboroch sa hodnotí podľa ich úväzku 

v zdravotníctve (t.j. v univerzitnej nemocnici). Tento minimálny úväzok (obyčajne 0,05) im 

nedovoľuje absolvovať súčasné špecializačné štúdium v rovnakom čase, ako uchádzačom 

z rezortu zdravotníctva. Nedovoľuje tak ani perspektívny finančný (platový) postup. Preto za 

jedno zo systémových opatrení v tomto smere považujeme úpravu legislatívy alebo 

usmernenie MŠ/MZ SR, ako tejto diskriminácii a z nej vyplývajúcej krízy doktorandského 

štúdia zabrániť. 



II. Ad bod 2. 

Vyjadrenie sa k hodnotiacej správe vo veci posúdenia spôsobilosti VŠ 

uskutočňovať ŠTUDIJNÉ PROGRAMY: 

 

Fakulta verejného zdravotníctva SZU 
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5 PhD. 

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona) 

Zdôvodnenie 

KSP-B3 štandardná dĺžka štúdia nie je v súlade s 

ostatnými znakmi bližšie určujúcimi ŠP podľa § 

51 ods. 4 zákona - počet kreditov nezodpovedá 

požiadavke v zmysle § 54 ods.2 zákona 

 

 

Stanovisko fakulty 

Fakulta akceptuje stanovisko PS AK, dovoľuje si požiadať o zmenu  štandardnej dĺžky 

externého doktorandského štúdia na 4 akademické roky s minimálnym počtom 180 kreditov, 

ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia (opravenú žiadosť a študijný 

plán  uvádzame v prílohe 1a,b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU 
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Zdôvodnenie 

KSP-A6 nedostatočná, hlavne medzinárodná 

publikačná činnosť garantky; spolugarantka 2 nemá 

v materiáloch za posledných 6 rokoch uvedený žiaden 

výstup ani grant .  

KSP-B3 štandardná dĺžka 

štúdia nie je v súlade s ostatnými znakmi bližšie 

určujúcimi ŠP podľa § 51 ods.4 zákona - počet 

kreditov nezodpovedá požiadavke v zmysle § 54 ods.2 
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Zdôvodnenie 

KSP-A6 nedostatočná, hlavne medzinárodná 

publikačná činnosť garantky; spolugarantka 2 nemá 

v materiáloch za posledných 6 rokoch uvedený žiaden 

výstup ani grant . 

 

Fakulta akceptuje stanovisko PS AK k bodu KSP-B3, dovoľuje si požiadať o zmenu  

štandardnej dĺžky externého doktorandského štúdia na 4 akademické roky s  počtom 180 

kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia (opravenú žiadosť a 

študijný plán  uvádzame v prílohe 2 a,b).  

Fakulta si k stanovisku PS AK k bodu KSP-A6 dovoľuje uviesť nasledovné: 

 garantka v rokoch 2009 - 2014  publikovala 27 výstupov, z toho 5x kapitoly vo vedeckých 

monografiách vydaných v zahraničí, 1x kapitola vo vysokoškolskej učebnici vydanej 

v zahraničí. V roku 2015 publikovala 2 výstupy v časopisoch s IF 3.951 (Environ Res) a  

IF 3.276 (Int J Hyg. Environ Health) (príloha 3).  

 spolugarantka 2 v rokoch 2009 - 2014  publikovala 36 výstupov, z toho 1x kapitola vo 

vedeckej monografii vydanej v zahraničí, 1x kapitola vo vysokoškolskej učebnici vydanej 

v zahraničí (príloha 3). 

Publikačná činnosť garantky a spolugarantiek je orientovaná na ošetrovateľskú vedu, ktorá 

sa začala rozvíjať v roku 2002. Publikácie prof. Farkašovej zásadným spôsobom 

ovplyvňujú vzdelávanie aj ošetrovateľský výskum. Garantky študijného programu sú 

uznávanými osobnosťami v SR a aj zahraničí o čom svedčí - zastupovanie SR vo WHO 

(volený zástupca vo Svetovej zdravotníckej organizácii, Fifteenth Standing Committee of 

the Regional Committee for Europe, Kodaň), vyznamenania (Register udelených 

vyznamenaní a archivovaný u ÖGVP Viedenskej medicínskej akadémii, Alser Strase 4, 

1090 Viedeň) a vyžiadané prednášky. 

 

 

 

 



Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici 

 

Stanovisko PS AK 

1
2

7
0
0

3
8
 

fyzioterapia 
5611 (7.4.7) 

Fyzioterapia 
2. 

ex
te

rn
á

 

3 Mgr. 

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona) 

Zdôvodnenie 
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nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona) 

Zdôvodnenie 

KSP-A6 publikačná činnosť garanta nie je dostatočná 

pre rozvoj študijného programu, za 

posledných 6 rokov neboli riešené žiadne vedecké 

projekty 

 

Fakulta akceptuje stanovisko PS AK k bodu KSP-A6 a dovoľuje si požiadať o zmenu 

garanta. Navrhovaným garantom pre študijný program Fyzioterapia 2. stupeň v dennej aj 

externej forme bude prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc. v spolugarantstve s PhDr. Annou 

Butorovou, PhD. (odborne spôsobilý fyzioterapeut). Vedeckopedagogickú charakteristiku 

garanta a doklady o vzdelaní,  uvádzame v prílohe (príloha 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lekárska fakulta SZU 
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Zdôvodnenie 

KSP-A3 nedostatočné personálne zabezpečenie 

študijného programu, nie je splnená minimálna 

podmienka kritéria - zabezpečenie 

uskutočňovania ŠP 3 vysokoškolskými učiteľmi 

vo funkcii profesora alebo docenta 

 

Fakulta akceptuje stanovisko PS AK k bodu KSP-A3 a doplňuje lektorský zbor o 2 

vysokoškolských učiteľov – docentov, menovite  doc. MUDr. Ivan Erdelský, CSc.,  doc. 

MUDr. Igor Béder, CSc.  (opravená žiadosť - príloha 5). 

 

Ďalej si fakulta si dovoľuje uviesť nasledovné: 

 Na Slovensku nie sú dostatočné rezervy vysokoškolských učiteľov 

s vedeckopedagogickým titulom docent a profesor v odbore Zubné lekárstvo. 

 SZU pripravuje podklady na zriadenie Kliniky stomatológie.  

 V súčasnosti má SZU uzatvorenú platnú zmluvu s akreditovanými pracoviskami UN 

Bratislava, v ktorej je zahrnutá Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie, ktorá bude 

zabezpečovať praktickú výučbu študentov Zubného lekárstva (úväzky lekárov na SZU). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Ad bod 5   

Vyjadrenie sa k hodnotiacej správe o začlenení SZU v Bratislave 

Akreditačná komisia, poradný orgán vlády, posudzuje činnosť vysokých škôl podľa kritérií 

hodnotenia v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z.  § 82 odsek 7 v znení neskorších predpisov. 

Kritériá pre súčasnú Komplexnú akreditáciu neboli až do apríla 2013 známe.  

SZU uplatňovala v doktorandskom štúdiu kritéria platné pre Komplexnú akreditáciu, ktorá 

bola ukončená v roku 2009. 

V predchádzajúcom akreditačnom období platili odlišné požiadavky na publikačné výstupy 

doktorandov (A- aspoň 1/3 doktorandov má publikáciu v zahraničnom časopise, B - aspoň 2/3 

doktorandov majú publikáciu v domácom časopise alebo v recenzovanom zborníku zo 

zahraničnej konferencie, C - doktorandi publikujú v recenzovaných zborníkoch z domácich 

konferencií) a ich plnenie bolo požadované len od študentov doktorandského denného štúdia. 

Tieto požiadavky doktorandi SZU priebežne plnili v kategórii A, prípadne B. 

Kritériá platné pre novú Komplexnú akreditáciu vstúpili do platnosti až v apríli 2013, dovtedy 

neexistovali takto definované podmienky. Požiadavky na výstupy sa dramaticky sprísnili, 

dovtedajšia kategória A sa presunula do kategórie C, požadujú sa výstupy aj od externých 

študentov, vrátane afiliácie fakulty, čo sa u externých študentov dostáva do rozporu s 

pracovnou disciplínou na kmeňovom pracovisku. Ich výstupy bez afiliácie boli zo spisov 

vyradené (kategória D), čo znížilo hodnotenie publikačných výstupov na jednotlivých 

fakultách. Retroaktívne získanie iných výstupov, ktoré by spĺňali požiadavky nie je možné. 

Na plnenie nových, výrazne zmenených kritérií mala univerzita len 1/3 hodnoteného obdobia. 

 

Univerzita bola poškodená aj pri zaraďovaní výstupov do kategórií: 

 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU 

Výstupy doktorandov – kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných  v zahraničí boli 

zaradené ako C (podľa kritérií AK mali byť zaradené najhoršie ako B) – 5x, kapitoly  vo 

vysokoškolských učebniciach vydaných v zahraničí boli zaradené ako C (podľa kritérií AK 

mali byť zaradené najhoršie ako B) – 1x. 

Meno a priezvisko/výstup Kategória 

SZU 

Kategória  

PS AK 

Janka Hrabčáková – kapitola vo vedeckej monografii 

Pôrodná bolesť / Janka Hrabčáková. In: Vybrané metódy tlmenia pôrodnej bolesti. - 

Brno : Tribun EU, 2014. - ISBN 978-80-263-0769-3. - S. 9-38. 

A C 

 

 

Emoke Takácsová- kapitola vo vedeckej monografii 

Psychologické metódy tlmenia pôrodnej bolesti / Emoke Takácsová. 

In: Vybrané metódy tlmenia pôrodnej bolesti. - Brno : Tribun EU, 2014. - ISBN 978-

80-263-0769-3. - S. 39-70. 

A C 

 

 

Anna Benčeková - kapitola vo vedeckej monografii 

Prevencia civilizačných ochorení / Anna Benčeková. 

In: Podpora a ochrana zdravia & civilizačné ochorenia. - Brno : Tribun EU, 2013. - 

ISBN 978-80-263-0794-5. - S. 63-112. 

A C 

 

 

Eva Bajanová– vedecká monografia 

Dekubity - prevencia a liečba v praxi [Posúdil: prof. MUDr. E. Topinková, CSc., 

prof. MUDr. Z. Mikeš, DrSc.] / Štefan Krajčík, Eva Bajanová. - 1. vyd. - Bratislava : 

Herba, 2012. - 85 s. - ISBN 978-80-89171-95-8. 

B C 

Dudeková Alena - kapitola vo vedeckej monografii A C 



Manažment v urgentnej zdravotnej starostlivosti / Dudeková Alena 

In: Manažment vo vybraných zdravotníckych odboroch. - Brno : Tribun EU, 2014. - 

ISBN 978-80-263-0766-2. - s. 169-203 

Klára Gebeová - kapitola vo vedeckej monografii 

Manažment v rádiologickej technike  / Klára Gebeová 

In: Manažment vo vybraných zdravotníckych odboroch. - Brno : Tribun EU, 2014. - 

ISBN 978-80-263-0766-2. - s. 139-168 

A C 

Komentár SZU 

V kritériách AK sú Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v renomovaných zahraničných vydavateľstvách 

hodnotené ako A. Ako B - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách, ktoré nie sú 

zaradené do kategórie A 

Uvedené výstupy spĺňajú požiadavku kapitoly vo vedeckej monografii, publikujú výsledky vlastnej vedeckej  práce, je 

uvedená afiliácia pracoviska,  sú vydané v českom vydavateľstve. Ak PS AK neuznala vydavateľstvo za renomované, 

z kategórie A mali byť výstupy preradené do kategórie B, nie C. 

Andrej Lučenič- kapitola vo VŠ učebnici 

In: Vybrané kapitoly z rádiologickej techniky. - Brno : Tribun EU, 2014. - ISBN 978-

80-263-0783-9. - S. 57-93. 

B C 

Komentár SZU 

V kritériách AK sú Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v  zahraničných vydavateľstvách  zaradené do 

kategórie B. 

Uvedený výstup spĺňa požiadavku  na kapitolu vo vysokoškolskej učebnici vydanej v českom vydavateľstve. PS AK 

nemala výstup preradiť z kategórie B do C.  

 

Fakulta verejného zdravotníctva SZU  

Priezvisko a meno/výstup Kategória SZU Kategória PS AK 

Hlavinková Lucia 

Limitedvalueofroutinespatyping: a cross-sectional study 

ofmethicillin-resistantStaphylococcusaureus-positivepatients in 

anAustrianhospital / D. Schmid, W. Rupptisch, L. Hlavinková-

hrivniaková, A. Stoeger, A. Wechsler-fördös, L. Peter, F. Geppert, 

F. Allerberger. 

In: Am J InfectControl [(IF 2.731)]. - ISSN 0196-6553. - Roč.41, 

č.7 (2013), s. 617-624. 

A D 

Komentár SZU 

Žiadame o uznanie pôvodnej práce uvedenej v spise. V čase zadania práce do tlače neboli ešte známe akreditačné 

kritéria z apríla 2013 a ako externá doktorandka nemusela mať uvedenú afiliáciu SZU. 

V prípade neuznania žiadame o výmenu za prácu z roku 2014, kde je už afiliácia SZU: 

  Effectivenessof a PreventionCampaignonHIV/AIDS KnowledgeamongAdolescents in Eastern Slovakia [DOI 

10.1007/s00038-014-0607-1, Akcept. list redakcie zo dňa 8. 9. 2014] / L. Hlavinková-hrivniaková, A. Mentel, J. 

Kollárová, Zuzana Krištúfková. 

In: Int J PublHealth [(IF 2.701)]. - ISSN 1661-8556. - Roč.59, č.6 (2014), s. 905-911.  

Pagáčová Ivana 

Právo a zdravotníctvo 2 / Karol Tóth, Róbert Ochaba, P. Kádek, 

Ivana Pagáčová, Dominik Tomek, Jozef Tóth, rec. Tibor Šagát, rec. 

Ladislav Hegyi, rec. G. Demovičová, rec. L. Jančo. - 2. dopln. vyd. 

. - Bratislava : Herba, 2013. - 432 s. - ISBN 978-80-89631-08-7. 

C D 

Komentár SZU 

Nevidíme dôvod na preradenie do kategórie D, nakoľko má afiliáciu k univerzite. 

Bielik Ivan 

Ochrana detí a mládeže. Tabak, alkohol a drogy / Róbert Ochaba, 

Ivan Rovný, Ivan Bielik. - 1. vyd. - Bratislava : ÚVZ SR, 2009. - 

185 s. - ISBN 978-80-7159-175-7. 

B D 

Komentár SZU 

V závere knihy majú pracoviská uvedené autori aj so životopisom a v kritériách AK je vedecká monografia v 

domácom vydavateľstve zaradená ako B. Je to vedecká monografia, publikujú vlastné výsledky práce, je uvedená 

afiliácia pracoviska,  týka sa problematiky FVZ, preto nevidíme dôvod preradenia do kat. D, nakoľko termín 

renomované vydavateľstvo pre domáce vydavateľstvá bol zrušený. 



Fulopová Alexandra 

Pedagogika pre FOaZOŠ SZU = Program rozvoja SZU. Moderné 

vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Projekt je 

spolufinancovaný zo zdrojov EÚ[Recenzovali: prof. PhDr. V. 

Závodná, PhD., doc. PhDr. Ľ. Kubicová, PhD.] / Alexandra 

Fulopová, Klára Gebeová, Andrej Kováč, Terézia Krčméryová, Eva 

Musilová, Mária Musilová, Hana Padyšáková, Adriana Repková, 

Zuzana Rybárová. – 1. vyd.  (CD). – Bratislava : SZU, 2011. – 195 

s. – ISBN 978-80-89352-47-0. 

C D 

Komentár SZU 

Ide o prácu pracovníkov SZU, má recenzentov a je to učebnica pre doktorandov, nie je dôvod na preradenie do D 

 

Opravené výstupy sú uvedené v prílohe (príloha 6 - stanovisko SZU k zaradeniu publikačných 

výstupov). 
 

Uvedené  skutočnosti  výrazne poškodili celú univerzitu a vzhľadom na to, že ide o uplatnenie 

retroaktivity právneho predpisu a neadekvátneho preradenia výstupov, žiadame o akceptáciu 

pôvodných kategórií prác doktorandov. 

Výsledky hodnotenia atribútu výstupov študentov doktorandských študijných programov 

podľa fakúlt  - oblasť výskumu 18. lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy 

 
Fakulta hodnotenie SZU hodnotenie PS AK 

Fakulta ošetrovateľstva a 

zdravotníckych odborných štúdií 
C+ C-/1,55 

Fakulta verejného zdravotníctva C+ C/1,90 

Lekárska fakulta B  C/1,85 

Fakulta zdravotníctva nemá ŠP tretieho stupňa 

 

Ostatné body hodnotiacej správy SZU akceptuje. 

Záver: 

SZU je štátnou univerzitou a pred predložením materiálov na Komplexnú akreditáciu jej 

všetky študijné programy posúdilo a schválilo Ministerstvo zdravotníctva SR v plnom 

rozsahu. Tým deklarovalo dodržanie odbornej úrovne a potvrdilo nevyhnutnosť prípravy 

uvedených zdravotníckych pracovníkov.  

Potreba výchovy zdravotníckych pracovníkov vychádza z demografickej analýzy pracovných 

síl v zdravotníctve a reaguje na odliv pracovníkov v zdravotníctve z dôvodu veku, pracovných 

podmienok a migrácie. SZU ako štátna univerzita v zriaďovacej pôsobnosti MZ SR je 

povinná prioritne saturovať vzdelávacie potreby rezortu, na rozdiel od verejných vysokých 

škôl, čo rezort deklaroval pozitívnym stanoviskom k študijným programom SZU. 

Na základe uvedeného žiadame o plnú akceptáciu postúpených žiadostí a stanovísk, ktoré 

predkladáme k návrhu hodnotiacej správy. 

 


