
 

 

RADA pre vnútorný systém zabezpečovania kvality 

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 

 

 

Z Á P I S N I C A   

z hlasovania „per rollam“  

Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality  

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 

 

 

Zápisnica:   č. 2/2022 

Termín hlasovania:  01.02.- 04.02. 2022 do 12:30 hod. 

Forma:   prostredníctvom platformy MS Forms 

 

 
V zmysle článku 3 ods. 6 môže predseda rady kvality rozhodnúť o hlasovaní „per rollam“ v prípade 

neodkladných záležitostí, alebo nemožnosti zvolať zasadanie rady kvality a vyžiadať hlasovanie 

o uznesení. Z dôvodu zložitej epidemiologickej situácie bolo vyžiadané  hlasovanie k predmetným 

materiálom „per rollam“ v termíne od 01.02.2022 od 13:00 do 04.02.2022 do 12:30 hod.. 
Podľa prezenčnej listiny sa hlasovania zúčastnilo 9 z celkového počtu 16 členov Rady pre vnútorný 

systém zabezpečovania kvality Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (ďalej len „rada kvality 

SZU“). 

 

Predkladané vnútorné predpisy na schválenie: 

 

1. Štatút rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality FVZ SZU 

2. Rokovací poriadok pre vnútorný systém zabezpečovania kvality FVZ SZU 

 

Link k hlasovaniu ,,per rollam" o vnútorných predpisoch bol prístupný od 01.02.2022 od 13:00 hod. 

do 04.02.2022 do 12:30 hod. Počas uvedeného obdobia hlasovalo 9 členov rady kvality SZU 

z celkového počtu 16 členov.  

 

Vnútorný predpis: 

Štatút rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality FVZ SZU 

Výsledok hlasovania „pre rollam“: 

Z 16 členov  rady kvality SZU vyjadrilo súhlas s predloženým materiálom 9 členov.  

 

Vnútorný predpis: 

Rokovací poriadok pre vnútorný systém zabezpečovania kvality FVZ SZU 

Výsledok hlasovania „pre rollam“: 

Z 16 členov  rady kvality  SZU vyjadrilo súhlas s predloženým materiálom 9 členov.  

 

 

Prijaté uznesenia: 

 

Uznesenie č.3/2022  Rada kvality SZU schválila Štatút rady pre vnútorný systém zabezpečovania 

kvality FVZ SZU. 
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Uznesenie č.4/2022  Rada kvality SZU schválila Rokovací poriadok pre vnútorný systém 

zabezpečovania kvality FVZ SZU. 

 

 

 

 

 

Zápisnicu zapísala:  prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH. v.r. ....................................... 

Zápisnicu overila:  doc. PhDr. Jarmila Kristová, PhD. MPH v.r. ...................................... 

 

Bratislava, 04.02.2022 

 

 

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

predseda rady kvality SZU 


