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Úvod 
 
Komplexná akreditácia Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (ďalej aj „SZU“) 
začala v januári 2009 v súlade s plánom komplexných akreditácií, ktorý zverejňuje na 
svojej internetovej stránke Akreditačná komisia, poradný orgán vlády Slovenskej republiky 
(ďalej aj „Akreditačná komisia“).  Akreditačný spis tak ako ho SZU doručila je vedený pod 
číslom 9/2009-AK.  
 
Komplexná akreditácia vysokej školy prebiehala v súlade: 

- so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o vysokých školách“),  

- s nariadením vlády č. 104/2003 Z. z. o Akreditačnej komisii v znení zmeny 
nariadenia vlády  č. 558/2007 Z. z. (ďalej iba „nariadenie vlády o AK“ ) 

- so  štatútom Akreditačnej komisie schváleným vládou uznesením č. 169 z 12. 3. 
2008 (ďalej iba „štatút AK“), 

- kritériami na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej 
činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy (schválené MŠ SR 
28. februára 2006, ďalej  v skratke „kritéria na hodnotenie výskumu“), 

- kritériami začlenenia vysokej školy schválenými MŠ SR a platnými od 1. januára 
2008 rozhodnutím ministra školstva zo dňa 12. 12. 2007 (ďalej iba „kritériá 
začlenenia“), 

- s Podrobnými pravidlami hodnotenia schválenými Akreditačnou komisiou na 29. 
zasadnutí Akreditačnej komisie 27. 10. 2006 v znení ich ďalších zmien a doplnení.  

 
Na koordináciu činnosti pre komplexnú akreditáciu činností UK bola v súlade so štatútom 
AK ustanovená uznesením Akreditačnej komisie č. 42.6.4 dočasná pracovná skupina 
Akreditačnej komisie v zložení:  
 
Stanislav Biskupič, člen Akreditačnej komisie – predseda 
Jozef Jarab, člen Akreditačnej komisie – podpredseda 
Július Horváth,  člen Akreditačnej komisie – ďalší člen  
Jozef Vilček, člen Akreditačnej komisie – ďalší člen  
Ľubor Fišera, člen Akreditačnej komisie - ďalší člen   
 
Pracovná skupina v súlade s ustanovením § 4 ods. 2 nariadenia vlády o AK po zaevidovaní 
žiadosti vyžiadala o doplnenie predložených podkladov, informácie doplnila nazretím do 
príslušnej dokumentácie a obhliadkou priestorov a vybavenia SZU, ktoré sa uskutočnilo 
takto: 12. 5. 2009 návšteva pracovísk v Bratislave a v dňa 13. 5. 2009 sa uskutočnila 
návšteva pracoviska SZU v Banskej Bystrici.  
 

Po uzavretí všetkých podkladov a ich vyhodnotení predkladá predseda dočasnej pracovnej 
skupina AK na 47. riadne zasadnutie Akreditačnej komisie návrh hodnotiacej správy, ktorá 
obsahuje všetky náležitosti vrátane analýzy stavu na posudzovanej vysokej škole a návrhu 
odporúčaní. 
 

Akreditačná komisia s prihliadnutím na písomné vyjadrenie rektora Slovenskej 
zdravotníckej univerzity v Bratislave zo dňa 11. augusta 2009, č.j. 1-463/2009-Sekr., 
o návrhu hodnotiacej správy a odporúčaniach schválila hodnotiacu správu na svojom 47. 
zasadnutí a predkladá ju ministerstvu školstva 
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1  HODNOTENIE PLNENIA POSLANIA A ÚLOH  SLOVENSKEJ ZDRAVOTNÍCKEJ 

UNIVERZITY  V BRATISLAVE  
 

1.1 Základné údaje o Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave   
 
Slovenská zdravotnícka univerzita (ďalej len „SZU“) vznikla zákonom č. 401/2002 Z. z. o 
zriadení SZU s účinnosťou od 1. septembra 2002, transformáciou Slovenskej 
postgraduálnej akadémie medicíny ako štátna vysoká škola. SZU je jedinou zdravotníckou 
vysokou školou na Slovensku, ktorá je monotematicky venovaná vzdelávaniu v 
zdravotníckych povolaniach vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania. 
SZU ako štátna vysoká škola univerzitného typu pôsobiaca v rezorte Ministerstva 
zdravotníctva SR sa riadi zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. Jej vzťahy k Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky 
(ďalej len „MZ SR) upravuje § 45 zákona o vysokých školách. 

Organizačná štruktúra vysokej školy  

SZU má zriadené fakulty:   

Fakultu ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií (ďalej len „FOZOŠ“) 
Fakultu zdravotníckych špecializačných štúdií (ďalej len „FZŠŠ“) 
Fakultu verejného zdravotníctva (ďalej len „FVZ“) 
Fakultu zdravotníctva v Banskej Bystrici (ďalej len „FZ v BB“). 
 

Najvyšším samosprávnym orgánom univerzity je akademický senát. Akademický senát 
tvoria volení zástupcovia akademickej obce SZU a jej zodpovedajú za svoju činnosť. 
Akademickú obec SZU, ktorá volí akademický senát, tvoria učitelia, vedeckí a výskumní 
pracovníci, odborní pracovníci s vysokoškolským vzdelaním a študenti.  
 
SZU ako zdravotnícka vysoká škola poskytuje vzdelávanie študentom, ktorí sa pripravujú 
pre jednotlivé kategórie zdravotníckych pracovníkov v akreditovaných študijných 
programoch bakalárskeho, magisterského, doktorského, doktorandského, špecializačného a 
certifikačného štúdia, s využitím tvorivého výskumného bádania  v zdravotníckych 
oblastiach v záujme zlepšenia zdravia a kvality života. Vzdelávanie na SZU sa riadi 
zákonom o vysokých školách, Štatútom SZU a štatútmi fakúlt, Študijným poriadkom SZU a 
študijnými poriadkami fakúlt, Štipendijným poriadkom SZU a štipendijnými poriadkami 
fakúlt, Disciplinárnym poriadkom SZU a disciplinárnymi poriadkami fakúlt. Inštitucionálne 
ďalšie vzdelávanie sa realizuje v zmysle zákona o poskytovateľoch zdravotnej 
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v 
znení neskorších predpisov, nariadenia vlády o odbornej spôsobilosti na výkon 
zdravotníckeho povolania, a nariadenia vlády SR o spôsobe ďalšieho vzdelávania 
zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných 
pracovných činnosti v znení neskorších predpisov a v súlade so Smernicou EÚ č. 93/16/EC.  
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1.2 Poslanie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave  
 

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 a 
paramedicínskych (zdravotníckych) odboroch a vykonávať výskumnú činnosť v oblasti 
lekárskych a farmaceutických vied. Neoddeliteľnou súčasťou poslania univerzity je 
uvádzanie najnovších poznatkov zdravotných vied do života.  
Univerzita pre svoju činnosť využíva špecializované výučbové zariadenia, univerzitné 
kliniky, univerzitné lekárne, účelové zariadenia, školiace pracoviská a ďalšie univerzitou 
akreditované zariadenia ambulantnej, ústavnej, lekárenskej zdravotnej starostlivosti a úrady 
verejného zdravotníctva, ktoré slúžia ako vedeckovýskumné a vzdelávacie zariadenia na 
naplnenie poslania univerzity. 
 
1.3 Dlhodobý zámer rozvoja Slovenskej zdravotníckej univerzity 

v Bratislave 
 

Dlhodobý zámer SZU je vypracovaný na roky 2003-2010. Nadväzuje na stratégie 
rozvoja jednotlivých oblastí – vzdelávanie, veda a výskum, oblasť ľudských zdrojov, 
medzinárodnej spolupráci, sociálnej oblasti a v investičnej oblasti. Slúži ako otvorený 
dokument, ktorý je v súlade so zákonom o vysokých školách a je prerokovávaný v 
akademickej obci. Dlhodobý zámer je každoročne aktualizovaný a hodnotený Vedeckou 
radou a s výsledkami plnenia je oboznamovaná celá akademická obec. Súčasne je dlhodobý 
zámer aktualizovaný podľa legislatívnych procesov zákona o vysokých školách ako aj o 
ďalšie strategické ciele univerzity. Dlhodobý zámer vypracovaný vedením univerzity bol 
prvýkrát prednesený na rozšírenom zasadnutí Vedeckej rady univerzity rozšírenej o 
vedecké rady fakúlt, za prítomnosti členov akademických senátov dňa 24. júna 2003. 
Dlhodobý zámer bol každoročne aktualizovaný a každoročne zhodnotení v rámci 
komplexnej činnosti SZU a jeho znenie prerokúvala Vedecká rada univerzity 30. novembra 
2004, akademická obec dňa 20. septembra 2005. Prvá aktualizácia dlhodobého zámeru ako 
aj smerovanie SZU a jej fakúlt bolo prerokované aj na Vedeckej rade univerzity dňa 23. 
mája 2006 a na rozšírenom zasadnutí akademickej obce aj s jeho zhodnotením dňa 3. 
októbra 2006. Konkrétne kroky dlhodobého zámeru a perspektívy smerovania rozvoja 
schválila Vedecká rada univerzity dňa 15. novembra 2006. Dlhodobý zámer bol 
aktualizovaný a rektor univerzity ho s volebným programom a strategickými zámermi ako 
aj s jeho napĺňaním v ďalšom období predložil na zasadnutí Akademického senátu dňa 18. 
mája 2006. Dňa 15. januára 2007 Vedecká rada odporučila prijať v rámci dlhodobého 
zámeru konkrétne stratégie rozvoja jednotlivých fakúlt v konkrétnych oblastiach – 
vzdelávanie, veda a rozvoja fakúlt. Dňa 27. marca 2007 Vedecká rada univerzity 
prerokovala a schválila Stratégiu rozvoja výskumu na SZU do roku 2010, ktorej zámerom 
bola smerovať k transformácii na výskumnú univerzitu s definovanými strategickými 
okruhmi a prioritnými oblasťami vedeckovýskumných zameraní. Najnovšiu aktualizáciu 
strategických cieľov dlhodobého rozvoja univerzity schválila Vedecká rada na svojom 
zasadnutí dňa 22. mája 2007. 
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Vyhodnotenie plnenia dlhodobého zámeru 
 
Akreditačná komisia konštatuje, že Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave napĺňa 
poslanie tak, ako to má stanovené v štatúte a v dlhodobom zámere.   
 
 

1.4  Návrh odporúčaní na zlepšenie práce 
 
Slovenská zdravotnícka univerzita je štátnou vysokoškolskou ustanovizňou s nie veľmi 
dlhou históriu (ak neuvažujeme špecializované lekárske štúdia, ktoré sa na pôde jej 
predchodcu uskutočňovali aj v minulosti). Ako štátna vysokoškolská inštitúcia zápasí 
s niektorými špecifickými problémami spojenými najmä s financovaním výskumu a 3. 
stupňa vysokoškolského štúdia. Niektoré zo slabších stránok, ktoré sa obnažili pri návšteve 
fakúlt, alebo pri podrobnom štúdiu materiálov predložených univerzitou na komplexnú 
akreditáciu, boli predmetom diskusie s vedeniami a učiteľmi fakúlt. Ako spoločné návrhy 
na opatrenia  slúžiace na zlepšenie práce na SZU nadfakultného, alebo univerzitného 
charakteru Akreditačná komisia odporúča nasledujúce zlepšenia : 
 

• vytvoriť stratégiu integrácie Vedeckovýskumnej základne ako samostatnej 
organizačnej jednotky do výskumných štruktúr jednotlivých fakúlt s cieľom 
výrazného posilnenia ich vedeckovýskumnej produkcie, 
 

• minimalizovať „dodávateľský“ spôsob uskutočňovania viacerých študijných 
premetov učiteľmi iných vysokoškolských inštitúcii, cieľavedomejšie budovať 
vlastné pracoviská, ktoré budú schopné tieto predmety zabezpečovať na primeranej 
kvalitatívnej úrovni,  

 
• vytvoriť zo strany vedenia SZU, prípadne vedení fakúlt vhodné opatrenia, prípadne 

stimuly na posilnenie tých oblastí výskumu, v ktorých sa  na niektorých fakultách 
nedosahujú požadované výsledky. 
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2 VYJADRENIE AKREDITA ČNEJ KOMISIE O  SPÔSOBILOSTI SLOVENSKEJ ZDRAVOTNÍCKEJ 

UNIVERZITY V  BRATISLAVE USKUTO ČŇOVAŤ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY , PRE KTORÉ 

POŽIADALA O AKREDITÁCIU  

 
Návrhy vyjadrení Akreditačnej komisie k žiadostiam o spôsobilosti uskutočňovať študijné 
programy na jednotlivých fakultách, o ktorých akreditáciu požiadala SZU sú uvedené 
v prílohe k uzneseniu 47.7.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3  VYJADRENIE AKREDITA ČNEJ KOMISIE O  SPÔSOBILOSTI SLOVENSKEJ ZDRAVOTNÍCKEJ 

UNIVERZITY  V  BRATISLAVE  USKUTO ČŇOVAŤ  HABILITA ČNÉHO KONANIA A  KONANIA 

NA VYMENÚVANIE ZA PROFESOROV , PRE KTORÉ POŽIADALA O  AKREDITÁCIU  

 
Návrhy vyjadrení Akreditačnej komisie o spôsobilosti uskutočňovať habilitačné konanie 
a konanie na vymenúvanie za profesorov v príslušných študijných odboroch na jednotlivých 
fakultách, o ktorých akreditáciu požiadala SZU sú uvedené v prílohe k uzneseniu 47.7.3. 
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4 HODNOTENIE VÝSKUMNEJ , VÝVOJOVEJ , UMELECKEJ A  ĎALŠEJ TVORIVEJ ČINNOSTI  

SLOVENSKEJ ZDRAVOTNÍCKEJ UNIVERZITY  V  BRATISLAVE  
 
Akreditačná komisia hodnotila výskumnú, vývojovú, umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť 
SZU (ďalej len „výskum“) za hodnotené šesťročné obdobie 2003-2008 v súlade s kritériami 
na hodnotenie výskumu a podrobnými kritériami AK a v príslušných oblastiach výskumu 
na všetkých  fakultách SZU. 
AK  postupovala  v súlade s   

kritériami na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej 
činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy, schválenými MŠ SR 
28. februára 2006 (v skratke „kritéria na hodnotenie výskumu“) 

a  
Podrobnými pravidlami hodnotenia schválenými Akreditačnou komisiou na 29. 
zasadnutí Akreditačnej komisie 27. 10. 2006 v znení ich ďalších zmien a doplnení 

pričom hodnotila  
a) výstupy výskumu (ďalej tiež „atribútov výstupov“)  
b) prostredia pre výskum (ďalej tiež „atribút prostredia “)  
c) ocenenie výsledkov výskumu (ďalej tiež „atribút ocenenia“)  

V súlade s kritériami na hodnotenie výskumu pre atribút výstupu a atribút ocenenia sú 
základnými kritériami tieto kategórie: 
A špičková medzinárodná kvalita 
B medzinárodne uznávaná kvalita 
C národne uznávaná kvalita 
D kategória, ktorá nie je národne uznávaná, ale príslušné činnosti nespĺňajú podmienky  

určené pre výskum v danej oblasti. 
 
Pre atribút prostredia  sú základnými kritériami tieto kategórie: 
A špičková kvalita v rámci Slovenska, 
B nadpriemerná kvalita v rámci Slovenska, 
C priemerná kvalita v rámci Slovenska, 
D  podpriemerná kvalita v rámci Slovenska. 
 
Hodnotenie atribútu sa určí v súlade s čl. 26 kritérií na hodnotenie výskumu z jeho profilov 
kvality podľa percentuálnych zaradení jednotlivých činností, resp. ukazovateľov pri 
priradení váh od 4 po 1 postupne kategóriám A až D. Kategórie pre hodnotenie / spodné 
hraničné hodnotenia pre zaradenie do týchto kategórií sú:  
A 3,75; 
A- 3,50; 
B+ 3,25; 
B 2,75; 
B- 2,50; 
C+ 2,25; 
C 1,75; 
C- 1,50; 
D+ 1,25; 
D 1,00. 
 
V nasledujúcich častiach uvádzame prehľad hodnotenia výskumu na jednotlivých fakultách. 
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4.1 Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií  
(FOZOŠ SZU) 

 
4.1.1 Oblasť výskumu 18 Lekárske a farmaceutické vedy   
 
Atribút výstupov  
 

Výstupy za roky Charakteristika výstupov 
2003 - 2005 2006 – 2008 

Spolu 

Počet výstupov kategórie A so 100 %-nou účasťou akademických 
zamestnancov   

0 0 0 

Počet výstupov kategórie A s nižšou ako 100 %-nou účasťou 
akademických zamestnancov   

11 12  

Prepočítaný počet výstupov kategórie A s nižšou ako 100 %-nou 
účasťou akademických zamestnancov   

2,87 2,55 5,42 

Prepočítaný počet výstupov kategórie A 2,87 2,55 5,42 
Počet výstupov kategórie B so 100 %-nou účasťou akademických 
zamestnancov   

0 1 1 

Počet výstupov kategórie B s nižšou ako 100 %-nou účasťou 
akademických zamestnancov   

10 3  

Prepočítaný počet výstupov kategórie B s nižšou ako 100 %-nou 
účasťou akademických zamestnancov   

2,57 1,17 3,74 

Prepočítaný počet výstupov kategórie B 2,57 2,17 4,74 
Počet výstupov kategórie C so 100 %-nou účasťou akademických 
zamestnancov   

3 35 38 

Počet výstupov kategórie C s nižšou ako 100 %-nou účasťou 
akademických zamestnancov   

2 3  

Prepočítaný počet výstupov kategórie C s nižšou ako 100 %-nou 
účasťou akademických zamestnancov   

0,9 1,3 2,12 

Prepočítaný počet výstupov kategórie C 3,9 36,3 40,2 
Prepočítaný počet výstupov kategórie D 0 0 0 
Prepočítaný počet výstupov všetkých kategórií 9,34 41,02 50,36 

Prepočet: A = 10 % , B = 10%, C = 80%, D = 0%. 
Profil kvality: (10; 10; 80; 0) 
Hodnotenie atribútu výstupov: Akreditačná komisia priraďuje hodnotenie v znakovom 
vyjadrení „C+“ s profilom kvality (10; 10; 80; 0) = 2,30 
 
 
 
 
Atribút prostredia 
 
a) rozsah a výsledky doktorandského štúdia 
SZU vzhľadom k tomu, že štátnou vysokou školou a nedostáva finančné prostriedky na 
štipendiá interných doktorandov z MŠ SR, má iba externých doktorandov 
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1) priemerný počet prijatých doktorandov na jedného tvorivého pracovníka /školiteľa a rok (2003 – 2008)  
(pričom jeden školiteľ nemôže mať viac ako 5 doktorandov) 
Rok Počet školiteľov Počet prijatých doktorandov  %  školiteľov 

s doktorandom 
Kategória 
hodnotenia 

2003 0 0 0 0 
2004 8    

2005 8    
2006 8    
2007 9    
2008 11    

Spolu  68   
Priemer 8,8 13,6 0,65 A 

Doktorandské štúdium sa začalo realizovať od r.2004 
Hodnotenie:  A  (aspoň 30 % potenciálnych školiteľov má jedného doktoranda) 
 
2) Počet a percento ukončených interných doktorandov z celkového počtu prijatých za rok (2003-2008) 
Hodnotenie: D  - fakulta nemá interných  
 
3) Účasť doktorandov na riešení projektov   
Hodnotenie: D  (doktorandi sa nepodieľajú na riešení grantov, zaradených do kategórie A,B,C) 
 
4) Publikačné výstupy doktorandov v hodnotenom období 2002-2007  
Hodnotenie: B   
 
b) objem finančných prostriedkov (grantov) 
 
1) podiel zahraničných grantov z celkového počtu grantov  
Hodnotenie:  C   1 zahraničný grant dokladovaný (podiel zahraničných grantov aspoň 1 za uvedené 
obdobie) 
 
2) Finančné prostriedky (v tis. Sk) získané na výskumné projekty – domáce  
a zahraničné granty riešené  v rokoch 2003 – 2008  

Rok Objem finančných 
prostriedkov                    

(v tis. Sk) 

TP FP/1 TP 

2003 1 826 600 30 60 887 
2004 3 562 440 32 111 326 
2005 2 120 040 32 66 251 
2006 8 308 766 32 259 649 
2007 6 244 646 32 195 145 
2008 5 455 166 32 170 474 

Priemer 10 607 31,7 144 677 
Priemerná čiastka za sledované obdobie j  144 677,- Sk na jedného TP. 
Hodnotenie:  A  (získané finančné prostriedky  na 1 tvorivého pracovníka viac ako 50 000.- Sk) 
 
Rozsah a výsledky doktorandského štúdia 
hodnotíme C - priemerná kvalita v rámci Slovenska. 
Objem finančných prostriedkov (grantov) 
hodnotíme kategóriou A - špičková kvalita v rámci Slovenska. 
Kvalitu výskumnej infraštruktúry 
hodnotíme kategóriou A - špičková kvalita v rámci Slovenska 
Kvalitu ostatných aspektov charakterizujúcich prostredie výskumu hodnotíme 
kategóriou B  - nadpriemerná kvalita v rámci Slovenska  
 
Hodnotenie atribútu prostredia:   
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Akreditačná komisia priraďuje hodnotenie v znakovom vyjadrení „B“ s profilom kvality   
(50; 15; 35; 0) = 3,15  
 
Atribút ocenenia 
  
Výsledky hodnotenia atribútu ocenenia v oblasti výskumu  

Kategória Výstupy za roky 
2003 – 2005 

Výstupy za roky 
2006 – 2008 

Percento 

A 3 8 35 
B 4 4 25 
C 4 7 35 

Spolu 11 19 100 
Profil kvality pre atribút  ocenenia (30; 30; 35; 0)  
Hodnotenie atribútu: 3,00 = B 
Hodnotenie atribútu ocenenia: Akreditačná komisia priraďuje hodnotenie v znakovom 
vyjadrení „B“ s profilom kvality (30; 35; 30; 0 ) = 3,00 
 
Váha atribútu výstupov:  50% 
Váha atribútu prostredia: 30% 
Váha atribútu ocenenia:   20% 
Výsledný profil                                         P   = (27; 15,5; 57,5; 0) 
Kumulatívne súčty                                    PK =(27; 42,5; 100; 100) 
Zaokrúhlenie                                             PKZ = (25; 45; 100; 100) 

Výsledný zaokrúhlený profil                    PZ = (25; 20; 55; 0) 

Celkové hodnotenie FOZOŠ SZU v oblasti výskumu 18  Lekárske a farmaceutické vedy  

Číselne: (25x4+20x3+55x2+0x1)/100 = (100+60+110+0)/100 = 2,70 

V znakovom vyjadrení „B-“. 

 
4.1.2 Oblasť výskumu  OV 6 Spoločenské a behaviorálne vedy  
 
Atribút výstupov  
 

Výstupy za roky* Charakteristika výstupov 
2003- 2005 2006 – 2008 

Spolu 

Počet výstupov kategórie B so 100 %-nou účasťou tvorivých 
pracovníkov  

0 1 1 

Počet výstupov kategórie B 0 1 1 
Počet výstupov kategórie C so 100 %-nou účasťou tvorivých 
pracovníkov  

7 9 16 

Počet výstupov kategórie C 7 9 16 
Počet výstupov kategórie D so 100 %-nou účasťou tvorivých 
pracovníkov  

15 18 33 

Počet výstupov kategórie D 15 18 33 
Spolu 22 28 50 

 
Profil kvality pre atribút výstupov bude po zaokrúhlení: P1 = (0; 2; 32; 66); (0; 2; 34; 100);  
(0; 0; 35; 100); (0,0,35,65) 
Hodnotenie atribútu výstupov:   
(0x4+0x3+35x2+65x1)/100 = 135/100 = 1,35 
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V znakovom vyjadrení „D+“ 
  

Atribút prostredia 
 
a) (1/3) rozsah a výsledky doktorandského štúdia – priraďuje sa hodnota  D  
Fakulta neuskutočňuje doktorandské štúdium 
 
b) (1/3) objem finančných prostriedkov (grantov) -  prira ďuje sa hodnota  B 
c) (1/6) kvality výskumnej infraštruktúry -  prira ďuje sa hodnota  B 
d) (1/6) ostatné aspekty - prira ďuje sa hodnota  B 
   
Celkové hodnotenie atribútu prostredia v oblasti výskumu číslo 6  
D x 1/3 + B x 1/3 + B x 1/6 + B x 1/6 = (0, 66,66, 0, 33,33) = (0, 66,66, 66,66, 99,99) = (0, 
65, 65, 100) = (0, 65, 0, 35) = 0x4+65x3+0x2+35= 195+35=C+ 
Profil P2 (0;65;0;35) – hodnotenie  C+ (2,30) 
 
Atribút ocenenia 
 
Kategória 
atribútu 
ocenenia 

Spolu Percentuálny 
pomer 

A 14  46,66% 
B 12 40 % 
C 4 13,33 % 
D 0 % 

Spolu 30 100 % 
(46,66, 40, 13,33, 0), (46,66, 86,66, 100, 100), (45, 85, 100, 100), (45, 40, 15, 0) 
(180+120+30)/100=3,3  
 
Na základe zhodnotenia plnenia kritérií atribútu ocenenia v oblasti výskumu 6 sa priraďuje 
hodnotenie v znakovom vyjadrení „B+“ s profilom kvality P3 = (45; 40; 15; 0) = 3,3  
 
Celkový profil hodnotenia výskumu 
 
Celkový profil v oblasti výskumu 6 na základe jednotlivých atribútov so stanovenými  
váhami so zaokrúhlením na 5 % 
 

Atribút OV 6 
profily atribútov 

Celkový profil 
OV 6 s váhami 

Po vynásobení váhami 

výstupu  P1 = (0;0;35;65) 50 % P1 = (0; 0; 17,5;32,5) 
prostredia  P2 = (0,65,0,35) 30 % P2 = (0,19,5,  0, 10,5) 
ocenenia  P3 = (45;40;15; 0) 20 % P3 = (9;8 ;3;0) 

 
P = (9; 27,5; 20,5; 43) = (9; 36,5; 57; 100); (10, 35, 55, 100), (10, 25, 20, 45)   
Celkové hodnotenie je potom OV 6  

10x4 + 25x3 + 20x2 + 45x1 =  40 + 75 + 40 + 45 = 200/100=2,0 v znakovom vyjadrení C.   
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4.2 Fakulta verejného zdravotníctva (FVZ SZU) 
 
4.2.1 Oblasť výskumu 18 Lekárske a farmaceutické vedy   
 
Atribút výstupov  
 
 

Výstupy za roky Charakteristika výstupov 
2003 - 2005 2006 – 2008 

Spolu 

Počet výstupov kategórie A so 100 %-nou účasťou akademických 
zamestnancov   

0 0 0 

Počet výstupov kategórie A s nižšou ako 100 %-nou účasťou 
akademických zamestnancov   

9 23  

Prepočítaný počet výstupov kategórie A s nižšou ako 100 %-nou 
účasťou akademických zamestnancov   

1,454 6,609 8,063 

Prepočítaný počet výstupov kategórie A 1,454 6,609 8,1 
Počet výstupov kategórie B so 100 %-nou účasťou akademických 
zamestnancov   

0 0  

Počet výstupov kategórie B s nižšou ako 100 %-nou účasťou 
akademických zamestnancov   

4 12  

Prepočítaný počet výstupov kategórie B s nižšou ako 100 %-nou 
účasťou akademických zamestnancov   

1,5 4,787 6,287 

Prepočítaný počet výstupov kategórie B 1,5 4,787 6,3 
Počet výstupov kategórie C so 100 %-nou účasťou akademických 
zamestnancov   

8 20 28 

Počet výstupov kategórie C s nižšou ako 100 %-nou účasťou 
akademických zamestnancov   

12 6  

Prepočítaný počet výstupov kategórie C s nižšou ako 100 %-nou 
účasťou akademických zamestnancov   

5,056 2,992 8,048 

Prepočítaný počet výstupov kategórie C 13,056 22,992 36,0 
Prepočítaný počet výstupov kategórie D 0 0  
Prepočítaný počet výstupov všetkých kategórií 16,01 34,388 50,4 

Prepočet: A = 15 % , B = 15%, C = 70%, D = 0%. 
Profil kvality: (15; 15; 70; 0) 
Hodnotenie atribútu výstupov: Akreditačná komisia priraďuje hodnotenie v znakovom 
vyjadrení „C+“ s profilom kvality (15; 15; 70; 0) = 2,45 
 
Atribút prostredia 
 
a) rozsah a výsledky doktorandského štúdia 
SZU vzhľadom k tomu, že štátnou vysokou školou a nedostáva finančné prostriedky na 
štipendiá interných doktorandov z MŠ SR, má iba externých doktorandov 
 
1) priemerný počet prijatých doktorandov na jedného tvorivého pracovníka /školiteľa a rok (2003 – 
2008, pričom jeden školiteľ nemôže mať viac ako 5 doktorandov) 
Rok Počet školiteľov Počet prijatých doktorandov  %  školiteľov 

s doktorandom 
Kategória 
hodnotenia 

2003   0 0 
2004 14 9 0,64 A 

2005 14 11 0,79 A 
2006 14 15 1,07 A 
2007     
2008 16 20 1,25 A 

Priemer    A 
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Doktorandské štúdium sa začalo realizovať od roku 2004 
Hodnotenie:  A  (aspoň 30 % potenciálnych školiteľov má jedného doktoranda) 
 
2) Počet a percento ukončených interných doktorandov z celkového počtu prijatých za rok (2003-2008) 
Hodnotenie: D  - fakulta nemá interných  
 
3) Účasť doktorandov na riešení projektov   
Hodnotenie: B  (doktorandi sa podieľajú na riešení grantov, zaradených do kategórie B,) 
 
4) Publikačné výstupy doktorandov v hodnotenom období 2003-2008  
Hodnotenie: A   (35 % má publikáciu v zahraničnom časopise)   
 
b) objem finančných prostriedkov (grantov) 
 
1) podiel zahraničných grantov z celkového počtu grantov  
Hodnotenie:  A   4 zahraničné granty dokladované (podiel zahraničných grantov aspoň 3 za 
uvedené obdobie) 
 
2) Finančné prostriedky (v tis. Sk) získané na výskumné projekty 
 – domáce a zahraničné granty riešené  v rokoch 2003 – 2008  

Rok Objem finančných 
prostriedkov  

TP FP/1 TP 

2003 0 9,4  
2004 0 17,2  
2005 0 24,7  
2006 2 119 193 27,2 77 911  A 
2007 2 418 193 28,6 84 552  A 
2008 2 418 193 29,4 82 251  A 

Priemer 1 159 263 22,75 50 957  B 
Priemerná čiastka za sledované obdobie j e 50 957,- Sk na jedného TP 
Hodnotenie:  A  (získané finančné prostriedky  na 1 tvorivého pracovníka viac ako 50 000.- Sk) 
 
Rozsah a výsledky doktorandského štúdia hodnotíme B nadpriemerná kvalita v rámci 
Slovenska. 
Objem finančných prostriedkov (grantov)  hodnotíme kategóriou A špičková kvalita 
v rámci Slovenska 
Kvalitu výskumnej infraštruktúry  v hodnotíme kategóriou A špičková kvalita v rámci 
Slovenska  
Kvalitu ostatných aspektov charakterizujúcich prostredie výskumu hodnotíme 
kategóriou A špičková kvalita v rámci Slovenska  
 
Hodnotenie atribútu prostredia:   
Akreditačná komisia priraďuje hodnotenie v znakovom vyjadrení „A“ s profilom kvality   
(65; 35; 0; 0) = 3,65  
 
Atribút ocenenia 
  
Výsledky hodnotenia atribútu ocenenia v oblasti výskumu  

Kategória Výstupy za roky 
2003 – 2005 

Výstupy za roky 
2003 – 2008 

Percento 

A  8 8 55 
B  3 5 25 
C 4 2 20 
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Spolu 15 15 100 
Profil kvality pre atribút  ocenenia (55; 25; 20; 0)  
Hodnotenie atribútu: 3,35 = B+ 
Hodnotenie atribútu ocenenia: Akreditačná komisia priraďuje hodnotenie v znakovom 
vyjadrení „B+“ s profilom kvality (55; 25; 20; 0 ) = 3,35 
 
Váha atribútu výstupov:  50% 
Váha atribútu prostredia: 30% 
Váha atribútu ocenenia:   20% 
Výsledný profil                                         P   = (38;23;39;0) 
Kumulatívne súčty                                    PK =(38;61;100;100) 
Zaokrúhlenie                                             PKZ  = (40;60;100;100) 

Výsledný zaokrúhlený profil                    PZ = (40;20;40;0) 

Celkové hodnotenie FVZ SZU v oblasti výskumu 18  Lekárske a farmaceutické vedy  

Číselne: (4x40+3x20+2x40+1x0)/100 =(300)/100 =3,00 

V znakovom vyjadrení „B“. 

 
4.3 Fakultu zdravotníckych špecializačných štúdií (FZŠŠ SZU) 
 
4.3.1 Oblasť výskumu 18 Lekárske a farmaceutické vedy  
 
Atribút výstupov  
 
 

Výstupy za roky Charakteristika výstupov 
2003 - 2005 2006 – 2008 

Spolu 

Počet výstupov kategórie A so 100 %-nou účasťou akademických 
zamestnancov   

1 0 1 

Počet výstupov kategórie A s nižšou ako 100 %-nou účasťou 
akademických zamestnancov   

3 11  

Prepočítaný počet výstupov kategórie A s nižšou ako 100 %-nou 
účasťou akademických zamestnancov   

0,611 2,58 3,191 

Prepočítaný počet výstupov kategórie A 1,611 2,58 4,191 
Počet výstupov kategórie B so 100 %-nou účasťou akademických 
zamestnancov   

0 0  

Počet výstupov kategórie B s nižšou ako 100 %-nou účasťou 
akademických zamestnancov   

8 11  

Prepočítaný počet výstupov kategórie B s nižšou ako 100 %-nou 
účasťou akademických zamestnancov   

4,695 6,243 10,938 

Prepočítaný počet výstupov kategórie B 4,695 6,243 10,938 
Počet výstupov kategórie C so 100 %-nou účasťou akademických 
zamestnancov   

0 10 10 

Počet výstupov kategórie C s nižšou ako 100 %-nou účasťou 
akademických zamestnancov   

18 10  

Prepočítaný počet výstupov kategórie C s nižšou ako 100 %-nou 
účasťou akademických zamestnancov   

11,927 9 20,927 

Prepočítaný počet výstupov kategórie C 11,927 19 30,927 
Prepočítaný počet výstupov kategórie D 0 4 4 
Prepočítaný počet výstupov všetkých kategórií 9,34 41,02 50,06 

Prepočet: A = 10 % , B = 20%, C = 60%, D = 10%. 
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Profil kvality: (10; 20; 60; 10) 
Hodnotenie atribútu výstupov: Akreditačná komisia priraďuje hodnotenie v znakovom 
vyjadrení „C+“ s profilom kvality (10; 20; 60; 10) = 2,30 
 
Atribút prostredia 
 
a) rozsah a výsledky doktorandského štúdia 
SZU vzhľadom k tomu, že štátnou vysokou školou a nedostáva finančné prostriedky na 
štipendiá interných doktorandov z MŠ SR, má iba externých doktorandov 
 
1) priemerný počet prijatých doktorandov na jedného tvorivého pracovníka /školiteľa a rok (2003 – 2008)  
 (pričom jeden školiteľ nemôže mať viac ako 5 doktorandov) 
Rok Počet školiteľov Počet prijatých doktorandov  %  školiteľov 

s doktorandom 
Kategória 
hodnotenia 

2008 15 34   
Spolu     

Priemer 8,8 13,6 0,44 A 
Právo udeľovať akademický titul PhD získala FZŠŠ v dvoch študijných programoch dňa 
21.8.2007  
Hodnotenie:  A  (aspoň 30 % potenciálnych školiteľov má jedného doktoranda) 
 
2) Počet a percento ukončených interných doktorandov z celkového počtu prijatých za rok (2003-2008) 
Hodnotenie: D  - fakulta nemá interných  
 
3) Účasť doktorandov na riešení projektov   
Hodnotenie: D  (doktorandi sa nepodieľajú na riešení grantov , zaradených do kategórie A,B,C) 
 
4) Publikačné výstupy doktorandov v hodnotenom období 2003-2008  
Hodnotenie: D   
 
b) objem finančných prostriedkov (grantov) 
 
1) podiel zahraničných grantov z celkového počtu grantov  
Hodnotenie:  A   3 zahraničných grantov dokladovaných (podiel zahraničných grantov aspoň 1 za 
uvedené obdobie) 
 
2) Finančné prostriedky (v tis. Sk) získané na výskumné projekty – domáce a zahraničné granty riešené  
v rokoch 2003 – 2008  

Rok Objem finančných 
prostriedkov  

TP FP/1 TP 

2003 0 106 0       
2004 0 109 0     
2005 0 112,9 0     
2006 97 000 117,6 824    
2007 316 000 123,6 2 556  
2008 14 320 354 128,9 111 097  

Priemer 2 455 559 116,3 21 116   
Priemerná čiastka za sledované obdobie j e 21 116,- Sk na jedného TP  
Hodnotenie:  C  (získané finančné prostriedky  na 1 tvorivého pracovníka viac ako 20 000.- Sk) 
 
Rozsah a výsledky doktorandského štúdia hodnotíme C priemerná kvalita v rámci 
Slovenska. 
Objem finančných prostriedkov (grantov)  hodnotíme kategóriou C  
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Kvalitu výskumnej infraštruktúry  v hodnotíme kategóriou A špičková kvalita v rámci 
Slovenska  
Kvalitu ostatných aspektov charakterizujúcich prostredie výskumu hodnotíme 
kategóriou A špičková kvalita v rámci Slovenska  
 
Hodnotenie atribútu prostredia:   
Akreditačná komisia priraďuje hodnotenie v znakovom vyjadrení „B-“ s profilom kvality   
(35; 0; 65; 0) = 2,7  
 
Atribút ocenenia 
  
Výsledky hodnotenia atribútu ocenenia v oblasti výskumu  

Kategória Výstupy za roky 
2003 – 2005 

Výstupy za roky 
2003 – 2008 

Percento 

A  0 28 95 
B  0 2 5 
C 0 0 0 

Spolu 11 19 100 
Profil kvality pre atribút  ocenenia (95; 5; 0; 0)  
Hodnotenie atribútu: 3,95 = A 
Hodnotenie atribútu ocenenia: Akreditačná komisia priraďuje hodnotenie v znakovom 
vyjadrení „A“ s profilom kvality (95; 5; 0; 0 ) = 3,95 
 
Váha atribútu výstupov:  50% 
Váha atribútu prostredia: 30% 
Váha atribútu ocenenia:   20% 
Výsledný profil                                         P   = (34,5; 11; 49,5; 5) 
Kumulatívne súčty                                    PK) (34,5; 45,5; 95; 100) 
Zaokrúhlenie                                             PKZ  = (35; 45; 95; 100) 

Výsledný zaokrúhlený profil                    PZ = (35; 10; 50; 5) 

Celkové hodnotenie FZŠŠ SZU v oblasti výskumu 18  Lekárske a farmaceutické vedy  

Číselne: (35x4+10x3+50x2+5x1)/100 = (140+30+100+5)/100 = 2,75 

V znakovom vyjadrení „B“. 
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5 VYJADRENIE AKREDITA ČNEJ KOMISIE O ZA ČLENENÍ SLOVENSKEJ 

ZDRAVOTNÍCKEJ UNIVERZITY V  BRATISLAVE  
 
SZU  mala študentov tretieho stupňa iba na fakultách  FVZ SZU a FOZOŠ SZU. 
 
FVZ  SZU 

Rok Prep. počet f. miest 
profesorov (A)1) 

Počet  absolventov 
PhD. štúdia v prac. 
pomere so SZU (B) 

Pomer 
B/A 

2003 4,5 - - 
2004 6 - - 
2005 6,6 - - 
2006 7,6 - - 
2007 7,6 - - 
2008 7 4 0,57 

 
FOZOŠ SZU 

Rok Prep. počet f. miest 
profesorov (A)1) 

Počet  absolventov 
PhD. štúdia v prac. 
pomere so SZU (B) 

Pomer 
B/A 

2003 8,66 - - 
2004 10,32 - - 
2005 10 - - 
2006 9,32 0 - 
2007 9,32 4 0,43 
2008 9,32 8 0,86 

 
SZU nespĺňa kritérium KZU-3 v rokoch 2003-2007, pretože nenaplnila v objeme 
najmenej 60 percent fakúlt školy ročný priemer absolventov doktorandského štúdia 
na obsadené miesto funkčného profesora najmenej v pomere jednej tretiny.  
 
KZU-5 
 
SZU mala študentov tretieho stupňa len v rokoch 2004 až 2008 tak, ako je uvedené v nasledujúcej 
tabuľke (ako štátna VŠ mala len študentov tretieho stupňa v externej forme, v tabuľke sú uvedení 
študenti tretieho stupňa v pracovnom pomere so SZU) .  

Rok Prepočítaný počet 
funkčných  miest 

profesorov a docentov 
(A)1) 

Počet  doktorandov 
v prac. pomere so 

SZU (B) 

Pomer 
B/A 

2003 65,90 0 0 
2004 76,17 12 0,16 
2005 80,38 14 0,17 
2006 83,39 19 0,23 
2007 78,84 19 0,24 
2008 79,66 25 0,31 
Spolu 464,33 89 0,19 

1) Údaje z dodatočne dodaných materiálov o počte tvorivých pracovníkov 
 
SZU v Bratislave nespĺňa kritérium KZU-5 v rokoch 2003-2008, pretože má pomer 
počtu doktorandov k prepočítanému počtu funk čných miest profesorov a docentov 
v týchto rokoch menší ako 1. 
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V ďalšom preto Akreditačná komisia  hodnotí iba plnenie kritérií pre začlenenie medzi 
vysoké školy, ktoré nie sú začlenené medzi univerzitné vysoké školy a ani medzi odborné 
vysoké školy.   
 
Akreditačná komisia pri začleňovaní SZU postupovala v súlade s  kritériami na začlenenia 
vysokej školy platnými od 1. januára 2008, ktoré boli vydané rozhodnutím ministra školstva 
č. CD-2007-16256/50355-5:071 12. 12. 2007  v súlade s § 82 ods. 7 zákona o vysokých 
školách. Na uvedenú vysokú školu uplatnila kritéria prílohy 2 vyššie citovaných kritérií. 

 
 
5.1 Výsledky Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v oblasti 

výskumu 
 
5.1.1 Výsledky hodnotenia úrovne výskumnej činnosti SZU 

 
Kritérium KZV-1:  
 
Najmenej 60 % fakúlt vysokej školy dosahuje v nadpolovičnej väčšine oblastí výskumu 
zodpovedajúcich uskutočňovaným študijným programom druhého stupňa a/alebo 
študijným programom tretieho stupňa celkové hodnotenia výskumu podľa § 84 ods. 4 
písm. d) zákona najmenej C+. 
 
Fakulta  SZU Oblasť 

výskumu 
Hodnotenie  

za obdobie 2003-2008  

Fakulta ošetrovateľstva a odborných zdravotníckych 
štúdií (FOZOŠ)  

18 B-  

Fakulta verejného zdravotníctva (FVZ)  18 B  
Fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií (FZŠŠ)  18 B 
 
100 % hodnotených fakúlt SZU v hodnotených oblastiach výskumu spĺňa kritérium KZV-1. 
 

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave spĺňa  kritérium KZV-1. 
 
 
5.2 Výsledky Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v oblasti 

financií za výskumné granty a projekty 
 
5.2.1. Objem financií za výskumné granty, projekty, na evidovaný prepočítaný počet 

profesorov, docentov a tvorivých výskumných pracovníkov  
 
Kritérium KZV-2: 
Objem financií za hodnotené obdobie predelený súčtom prepočítaného evidenčného počtu 
profesorov, docentov a tvorivých výskumných pracovníkov za jednotlivé kalendárne roky 
hodnoteného obdobia je najmenej 40 000 Sk. V objeme financií sa zohľadňujú príjmy 
vysokej školy v hodnotenom období zo zdrojov: projekty KEGA, projekty VEGA, finančné 
prostriedky na riešenie výskumných projektov z APVV (APVT) a zo štátnych programov 
výskumu a vývoja, finančné prostriedky zo 6. a 7. rámcového programu pre výskum a 
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technologický vývoj, finančné prostriedky získané na riešenie výskumných projektov zo 
zahraničia zohľadnené na účely rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu.  

 
SZU 

2003 2004  2005  2006  2007  2008 Spolu  

Kontrahovaná 
výška NFP 
(SKK)  

9 503 973  8 075 744 10 138 795 24 063 316 22 094 897 26 492 598 100 369 323 

Čerpanie NFP 
(SKK)  9 173 374 8 055 825 9 813 725  23 166 250 21 050 320 25 878 564 97 138 058 

Počet 
tvorivých 
pracovníkov  

99,07 130,80 137,90 139,11 143,03 143,55 793,46 

Prepočet 
získaných 
prostriedkov 
na TP/rok  

95 935,77 61 741,16 73 522,81 172 981,73 154 487,44 184 554,39 743 214,30 

Prepočet 
čerpaných 
prostriedkov 
na TP/rok  

92 958,61 61 588, 88 71 165,52 166 533,08 147 175,19 180 276,87 719 338,14 

 
 

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave spĺňa kritérium KZV-2. 
 
 
5.3 Podmienky Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 

pri uskutočňovaní študijných programov prvého a druhého 
stupňa a ich personálnom zabezpečení 

 
5.3.1 Počet študentov v študijných programoch prvého a druhého stupňa na prepočítaný 

evidenčný počet vysokoškolských učiteľov 
 
Kritérium KZV-3: 
Počet študentov SZU v študijných programoch prvého a druhého stupňa a v študijných 
programov podľa § 53 ods. 3 zákona k 31. októbru príslušného akademického roka na 
prepočítaný evidenčný počet vysokoškolských učiteľov v kalendárnom roku, v ktorom sa 
tento akademický rok začal, je v jednotlivých rokoch hodnoteného obdobia najviac 25. 
Študenti v externej forme štúdia sa zohľadnia v celkovom počte študentov s váhou 0,3. 
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 Rok  Počet študentov prvého 
a druhého stupňa v 
dennej forme štúdia  

Prepočítaný 
počet 

študentov 
prvého a 
druhého 
stupňa v 

externej forme 
štúdia  

Spolu 
študentov 
prvého a 
druhého 

stupňa (A)  

Prepočítaný 
evidenčný 

počet 
profesorov, 
docentov a 
učiteľov s 
PhD. (B)  

A/B  

2003  126  148  274  197,4  1,38  
2004  231  353  584  239,9  2,43  
2005  353  495  848  260,88  3,25  
2006  426  648  1104  274,48  4,02  
2007  551  841  1452  300,91   4,82  
2008  665  822  1577  311,34  5,06  

 
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave spĺňa kritérium KZV-3 

 
 
Záver  
 
Akreditačná komisia na základe § 2 zákona o vysokých školách a hodnotenia plnenia 
kritérií vydaných rozhodnutím ministerstva školstva SR dňa 12. 12. 2007 a platných od 1. 1. 
2008, príloha č. 2 pre začlenenie vysokej školy medzi vysoké školy, ktoré nie sú začlenené 
medzi univerzitné vysoké školy a ani medzi odborné vysoké školy konštatuje, že Slovenská 
zdravotnícka univerzita v Bratislave spĺňa kritérium KZV-1, KZV-2 a KZV-3 vo 
všetkých rokoch hodnoteného obdobia.  
 
Na základe vyhodnotenia plnenia kritérií Akreditačná komisia navrhuje začleniť Slovenskú 
zdravotnícku univerzitu v Bratislave medzi vysoké školy, ktoré nie sú začlenené medzi 

univerzitné vysoké školy a ani medzi odborné vysoké školy. 
 
 
 
 


