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PRVÁ ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
Článok 1 

Predmet úpravy 

 

(1) Organizačný poriadok Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (ďalej len  

„organizačný poriadok“) je základnou vnútornou normou, ktorá určuje a upravuje 

vnútornú organizačnú štruktúru, pôsobnosť prorektorov, kvestora, dekanov a 

organizačných útvarov SZU, ich názvy, vzájomné vzťahy fakúlt SZU a ostatných súčastí SZU, 

zásady ich organizácie a riadenia. 

(2) Organizačný poriadok je súčasťou riadiaceho a kontrolného systému SZU a je záväzný pre 

všetky osoby, ktoré sú v pracovnoprávnom alebo v obdobnom vzťahu so SZU.  

(3) Vedúci zamestnanci na jednotlivých stupňoch riadenia zodpovedajú za dodržiavanie 

Organizačného poriadku SZU. 

Článok 2 

Názov a sídlo 

 

(1) Názov: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 

Skrátený názov: „SZU“. 

Názov v anglickom jazyku: Slovak Medical University in Bratislava. 

(2) Sídlo SZU: Limbová 12, Bratislava 37, PSČ 833 03. 

(3) Doména pre elektronické spojenie: www.szu.sk / www.eszu.sk 

(4) IČO: 00 165 361. 

 

Článok 3 

Zriadenie a právne postavenie 

 

(1) SZU bola zriadená zákonom č. 401/2002 Z. z. o zriadení Slovenskej zdravotníckej univerzity 

a o doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z.  s účinnosťou od 1. septembra 2002 s názvom 

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave.  

(2) SZU je štátna vysoká škola, ktorá v právnych vzťahoch vystupuje a koná vo svojom mene 

a na svoj účet.  

(3) SZU je štátna príspevková organizácia, ktorej vzťahy k Ministerstvu zdravotníctva 

Slovenskej republiky (ďalej len „zriaďovateľ“) sa riadia ustanoveniami zákona č. 131/2002 

Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“).1 

(4) SZU spravuje majetok štátu, ktorý jej bol zverený do správy a tiež majetok, ktorý 

nadobudla z príspevkov, darov a vlastnou podnikateľskou činnosťou. So zvereným 

majetkom nakladá a hospodári v súlade  so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

 
1 § 45 zákona o vysokých školách 

http://www.szu.sk/
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predpisov a zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších 

predpisov a ostatnými všeobecne záväznými predpismi SR. 

 

Článok 4 

Predmet činnosti 

 

(1) Predmetom činnosti SZU je vysokoškolské vzdelávanie študentov, ktorí sa pripravujú pre 

výkon  zdravotníckeho povolania2
 podľa osobitného predpisu. 

(2) Predmetom činnosti SZU je aj ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov3 podľa 

osobitného predpisu. 

(3) Predmetom činnosti SZU je aj kontinuálne vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a 

učiteľov stredných zdravotníckych škôl odbornej zložky vzdelávania4 podľa osobitného 

predpisu. 

(4) Univerzitná knižnica SZU poskytuje knižnično-informačné služby v zmysle zákona č. 

126/2015 Z. z. zákon o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o 

múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona 

Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v 

znení zákona č. 38/2014 Z. z. Univerzitná knižnica SZU je informačným pracoviskom SZU v 

priamej riadiacej pôsobnosti rektora SZU. Jej postavenie, úlohy a organizačná štruktúra sú 

upravené vnútornými predpismi Univerzitnej knižnice SZU. 

(5) Podnikateľskú činnosť vykonáva SZU so súhlasom zriaďovateľa a v zmysle povolenia na 

poskytovanie zdravotnej starostlivosti a živnostenských povolení vydaných príslušnými 

úradmi.  

(6) SZU môže vykonávať ďalšie podnikateľské činnosti výlučne so súhlasom zriaďovateľa.  

(7) Na SZU boli rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zriadené 

Národné referenčné centrá (ďalej len „NRC“) a to: 

NRC zbierka kultúr patogénnych mikroorganizmov, 

NRC pre vírusové hepatitídy, 

NRC pre prevenciu HIV/AIDS, 

NRC pre identifikáciu enterálnych vírusov, 

NRC pre prionové choroby a pomalé vírusové neuroinfekcie, 

NRC pre dioxíny a príbuzné zlúčeniny, 

NRC Slovenské ústredie radiačnej monitorovacej siete SR, 

NRC Autorizované metrologické pracovisko pre radónové veličiny. 

(8) Náplň činností jednotlivých NRC je uvedená v prílohe č. 1 Štatútu SZU. 

 
2 Zákon č. 131/2002 Z. z.  o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  zákon č. 578/2004 Z. z 
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v 
zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
3 Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských 
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z. o 
odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych 
pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších 
predpisov. 
4 Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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Článok 5 

Štatutárny orgán SZU 

 

(1) Štatutárnym orgánom SZU je rektor.5 Funkčné obdobie rektora je štvorročné. Funkciu 

rektora môže tá istá osoba vykonávať najviac v dvoch po sebe nasledujúcich funkčných 

obdobiach. 

(2) Rektor riadi SZU, koná v jej mene, zastupuje ju navonok a zodpovedá za jej činnosť a 

hospodárenie. Rektor SZU za svoju činnosť zodpovedá ministrovi zdravotníctva a 

Akademickému senátu SZU. 

(3) Rektora v jeho neprítomnosti zastupujú ním poverení prorektori a kvestor v rozsahu 

písomných poverení rektora v súlade so Štatútom SZU a týmto organizačným poriadkom. 

(4) Rektor má právo vydávať organizačné a riadiace akty formou smerníc, príkazov a iných 

vnútorných predpisov.  

(5) Rektor môže kompetencie SZU, za ktoré zodpovedá, delegovať na fakulty alebo iné súčasti 

SZU. Za výkon týchto kompetencií rektorovi zodpovedá dekan alebo vedúci zamestnanec. 

(6) Pôsobnosť rektora je upravená zákonom o vysokých školách6 a Štatútom SZU7. 

 

Článok 6 

Organizačné členenie SZU 

(1) SZU sa člení na súčasti, ktoré nemajú samostatnú právnu subjektivitu, a nimi sú:  

a) fakulty: 

Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, 

Skrátený názov: „LF SZU“, 

Názov v anglickom jazyku: Faculty of Medicine Slovak Medical University in Bratislava, 
 

Fakulta verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, 

Skrátený názov: „FVZ SZU“, 

Názov v anglickom jazyku: Faculty of Public Health Slovak Medical University in 

Bratislava, 
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej 

univerzity v Bratislave, 

Skrátený názov: „FOaZOŠ SZU“, 

Názov v anglickom jazyku: Faculty of Nursing and Professional Health Studies Slovak 

Medical University in Bratislava, 
 

Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v 

Banskej Bystrici, 

Skrátený názov: „FZ SZU“, 

 
5 § 10 ods. 1 zákona o vysokých školách 
6 § 10a zákona o vysokých školách 
7 čl. 8 ods. 6 Štatútu SZU 
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Názov v anglickom jazyku: Faculty of Health Care Slovak Medical University in 

Bratislava with the seat in Banska Bystrica, 

b) iné pedagogické, výskumné, vývojové, umelecké, hospodársko-správne a informačné 

pracoviská univerzity, 

c) účelové vzdelávacie zariadenia Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave:  

1. Účelové vzdelávacie zariadenie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so      

sídlom Modra – Harmónia, 

2. Ubytovacie zariadenie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a v Banskej 

Bystrici, 

3. Aula Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici, 

4. Poliklinika Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, 

5. Univerzitné vedecko – výskumné pracovisko s lineárnym urýchľovačom v Trenčíne. 

(2) Organizačná schéma SZU, z ktorej vyplývajú koordinačné a subordinačné vzťahy 

vnútroorganizačných súčastí SZU, tvorí prílohu tohto organizačného poriadku. 

Organizácia a činnosť súčastí SZU sa riadi týmto organizačným poriadkom a inými 

vnútornými predpismi vydanými rektorom SZU.  

(3) SZU využíva v rámci svojej činnosti špecializované výučbové zariadenia zriadené podľa 

osobitného zákona8 a špecializované výskumné a vývojové pracoviská9 zriadené podľa 

osobitného zákona. Organizácia, právomoc a zodpovednosť za činnosť špecializovaných 

výučbových zariadení je uvedená v rozhodnutí rektora o zriadení takéhoto zariadenia ako 

súčasti SZU.  SZU dohodne v písomnej zmluve o praktickej výučbe uzatvorenej s fyzickou 

osobou alebo právnickou osobou10 organizáciu, právomoci a zodpovednosť podľa 

osobitného zákona. Organizáciu, právomoci a zodpovednosť špecializovaných 

výskumných a vývojových pracovísk ustanoví SZU v rozhodnutí o ich zriadení ako súčastí 

SZU alebo v zmluve o vytvorení samostatnej právnickej osoby. Spôsob výučby na 

jednotlivých pracoviskách praktickej výučby bližšie ustanovuje zmluva o praktickej 

výučbe. 

(4) Ak akreditovaný študijný program špecializačného štúdia na výkon špecializovaných 

pracovných činností, certifikačnej prípravy na výkon certifikovaných pracovných činností 

a sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov zahŕňa aj získanie praktických 

zručností, uzavrie SZU s inou inštitúciou dohodu o zabezpečení zodpovedajúcich 

materiálno-technických a personálnych podmienok na získanie potrebných praktických 

zručností. Súčasťou dohody je vymedzenie pracoviska organizácie, právomocí a 

zodpovednosti osôb, zodpovedných za uskutočňovanie činností v zmysle uzatvorenej 

zmluvy. 

(5) SZU uzatvára zmluvy v zmysle ods. 3 a 4 tohto článku s univerzitnými a fakultnými 

nemocnicami, zariadeniami ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ústavnej zdravotnej 

starostlivosti, lekárenskej starostlivosti, Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej 

republiky a Regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva, národnými ústavmi a inými 

 
8 § 35 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z.  o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
9 § 39a zákona č. 131/2002 Z. z.  o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
10 § 35 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z.  o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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pracoviskami, ktoré slúžia ako vzdelávacie zariadenia a vedecké zariadenia na naplnenie 

poslania SZU.  

(6) V rámci organizačnej schémy sa útvary SZU členia nasledovne: 

a) odbor/centrum je útvar, vytvorený v záujme komplexného odborného riadenia 

uceleného súboru činností rovnakého alebo obdobného charakteru; odbor/centrum 

možno rozčleniť na oddelenia; na čele odboru je riaditeľ odboru a na čele centra je 

vedúci centra, ktorí zodpovedajú za činnosť nadriadenému, do ktorého riadiacej 

pôsobnosti odbor/centrum patrí, 

b) oddelenie je útvar, v ktorého pôsobnosti je jeden predmet činnosti; na čele oddelenia 

je vedúci oddelenia, ktorý zodpovedá za činnosť ním riadeného oddelenia priamemu 

nadriadenému. 

c) referát je útvarom, ktorý zabezpečuje výkon elementárnych činností.   

 

 Článok 7 

Prorektori 

 

(1) Prorektor je zamestnanec SZU, ktorý je za svoju činnosť na vymedzenom úseku 

zodpovedný rektorovi SZU.11  

(2) Prorektorov vymenúva a odvoláva rektor SZU po vyjadrení sa Akademickým senátom SZU.  

(3) SZU má podľa vymedzených úsekov činnosti týchto prorektorov: 

a) prvý prorektor pre vedecko-pedagogické hodnosti a ďalšie vzdelávanie, 

b) prorektor pre pregraduálne štúdium, 

c) prorektor pre vedu, výskum a spoluprácu so zahraničím, 

d) prorektor pre spoluprácu s akreditovanými pracoviskami SZU a rozvoj SZU, 

e) prorektor pre zabezpečovanie vnútorného systému kvality. 

(4) Prvý prorektor pre vedecko-pedagogické hodnosti a ďalšie vzdelávanie riadi, koordinuje a      

zodpovedá za: 

a) kvalitu uskutočňovania ďalšieho vzdelávania, 

b) akreditáciu študijných programov pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov12 

v zmysle osobitného predpisu, implementáciu zákonov, nariadení, vnútorných 

predpisov a ostatných predpisov v oblasti ďalšieho vzdelávania na študijných 

oddeleniach fakúlt, 

c) kontrolu dodržiavania všetkých právnych noriem týkajúcich sa ďalšieho vzdelávania 

zdravotníckych pracovníkov, 

d) dodržiavanie a následnú kontrolu tuzemských pracovných ciest pedagógov a 

zamestnancov SZU v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení 

neskorších predpisov, 

e) koncepčné zmeny pre zvyšovanie úrovne vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v 

oblasti týkajúcej sa udeľovania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor, 

 
11 čl. 9 Štatútu SZU 
12 zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských 
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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f) komplexnosť a úplnosť podkladov o splnení podmienok kandidáta na získanie vedecko-

pedagogického titulu docent a profesor za jednotlivé fakulty, 

g) komplexnosť návrhov týkajúcich sa vymenovania za docenta a profesora, ktoré sú 

predložené Vedeckej rade SZU, 

h) prípravu návrhov na vymenovanie profesorov, ktoré rektor SZU predkladá ministrovi 

zdravotníctva Slovenskej republiky, 

i) implementáciu vnútorného systému kvality do inauguračného konania a konania na 

vymenúvanie profesorov, 

j) spoluprácu s prorektorom pre zabezpečovanie vnútorného systému kvality a Radou 

pre zabezpečovanie vnútorného systému kvality SZU v oblasti inauguračného konania 

a konania na vymenúvanie profesorov, 

k) koncepčnú a komplexnú tvorbu metodiky ďalšieho vzdelávania na SZU, 

l) činnosť Národných referenčných centier, 

m) plnenie ďalších úloh v rozsahu určenom rektorom SZU. 

(5) Prorektor pre pregraduálne štúdium riadi, koordinuje a zodpovedá za:  

a) oblasť pedagogickej činnosti v prvom a druhom stupni, spojenom prvom a druhom 

stupni a v treťom stupni vysokoškolského vzdelávania na SZU, 

b) rozvoj, koordináciu študijných programov v prvom a druhom stupni, v spojenom prvom 

a druhom stupni a treťom stupni vysokoškolského vzdelávania na SZU, 

c) činnosť a spoluprácu študijných prodekanov, 

d) implementáciu vnútorného systému kvality do pedagogického procesu a do študijných 

programov, 

e) spoluprácu s prorektorom pre zabezpečovanie vnútorného systému kvality a Radou 

pre zabezpečovanie vnútorného systému kvality SZU v oblasti pregraduálneho štúdia, 

f) implementáciu zákonov, nariadení, vnútorných predpisov a ostatných predpisov v 

oblasti pregraduálneho vzdelávania na študijných oddeleniach fakúlt, 

g) koncepčnú a komplexnú tvorbu metodiky pedagogickej činnosti na SZU, 

h) monitorovanie a kvalitu pedagogického procesu na SZU a jeho ďalšie zvyšovanie, 

i) realizáciu sociálnej podpory študentov SZU, 

j) plnenie ďalších úloh v rozsahu určenom rektorom SZU. 

(6) Prorektor pre vedu, výskum a spoluprácu so zahraničím riadi, koordinuje a zodpovedá za: 

a) metodické usmerňovanie oblastí vedy a výskumu, tvorbu a realizáciu koncepcie 

rozvoja vedy a výskumu na SZU, 

b) metodické riadenie  Centra rozvoja SZU, 

c) činnosť a spoluprácu prodekanov pre oblasť vedy a výskumu, 

d) prípravu dlhodobej koncepcie rozvoja vedy a výskumu na SZU, ktorá je výsledkom 

integrácie fakultných návrhov, pripravených prodekanmi jednotlivých fakúlt, 

e) podujatia SZU v oblasti rozvoja vedy a výskumu, 

f) prípravu plánu vedecko - výskumnej činnosti SZU na každý nasledujúci rok, 

g) činnosť prodekanov a tých organizačných súčastí univerzity, ktoré sa podieľajú na 

príprave materiálov hodnotenia vedecko - výskumnej činnosti SZU pre potreby 

záverečnej správy, akreditačného konania a štatistických hlásení, 
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h) spoluprácu s prorektorom pre zabezpečovanie vnútorného systému kvality a Radou 

pre zabezpečovanie vnútorného systému kvality SZU vo vedecko-výskumnej oblasti 

i) hodnotenie kvality výskumnej a vývojovej činnosti u poskytovaných študijných 

programov a habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov na SZU 

j) činnosť prodekanov zodpovedných za rozvoj vedecko-výskumnej činnosti študentov 

SZU a  organizáciu príprav konferencii ŠVOČ na SZU, 

k) referát medzinárodných vzťahov SZU, 

l) spoluprácu SZU so zahraničnými subjektmi a zabezpečovanie pobytov zahraničných 

hostí na SZU, 

m) plnenie ďalších úloh v rozsahu určenom rektorom SZU. 

(7) Prorektor pre spoluprácu s akreditovanými pracoviskami SZU a rozvoj 

univerzity  koordinuje, kontroluje a zodpovedá za: 

a) spoluprácu s akreditovanými výučbovými zariadeniami SZU, v ktorých sa uskutočňuje 

vysokoškolské vzdelávanie, špecializačné štúdium a certifikačná príprava v súčinnosti 

s príslušnými prodekanmi zodpovedajúcimi za praktickú prípravu na fakultách, 

b) spoluprácu so zdravotníckymi zariadeniami, ktoré nie sú akreditované, ale prebieha 

v nich súvislá odborná prax, prázdninová prax študentov pregraduálneho štúdia, 

c) pravidelné hodnotenie kvality praktickej výučby v akreditovaných výučbových 

zariadeniach v spolupráci so zamestnancami týchto zariadení, 

d) hodnotenie plnenia minimálnych podmienok materiálno – technického 

a personálneho vybavenia v procese akreditácie nového výučbového zariadenia, ako 

aj v procese pravidelného hodnotenia kvality, 

e) obsah a platnosť zmlúv SZU so zdravotníckymi zariadeniami, ktoré zabezpečujú 

praktickú výučbu, 

f) edičnú činnosť SZU, 

g) plnenie ďalších úloh v rozsahu určenom rektorom SZU. 

(8) Prorektor pre zabezpečovanie vnútorného systému kvality koordinuje,  kontroluje 

a zodpovedá za: 

a) pripravuje návrhy strategických a koncepčných dokumentov univerzity v oblasti 

kvality vysokoškolského vzdelávania, 

b) je predsedom Rady pre kvalitu SZU a riadi tvorbu a implementáciu vnútorného systému 

zabezpečovania kvality; dbá na  jeho  zosúladenie s legislatívnymi normami, 

implementuje ich na podmienky univerzity, 

c) zodpovedá za rozvoj študijných programov na univerzite  a dodržanie akreditačných 

štandardov, 

d) hodnotí kvalitu vzdelávacej a tvorivej činnosti  u poskytovaných študijných 

programov a habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov, 

e) predkladá raz ročne správu o pravidelnom hodnotení vnútorného systému kvality na 

SZU  

f) koordinuje prípravu nových návrhov žiadosti  na SAA VŠ  o udelenie oprávnenia 

uskutočňovať študijné programy v odboroch a stupňoch, v ktorých SZU v Bratislave 

nemá oprávnenia na ich uskutočňovanie, o akreditáciu habilitačného konania a 

inauguračného konania, 
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g) riadi prípravu návrhu žiadosti o posúdenie vnútorného systému SAA VŠ, 

h) plnenie ďalších úloh v rozsahu určenom rektorom SZU. 

 

DRUHÁ ČASŤ ORGANIZAČNÉ ÚTVARY REKTORÁTU A ICH PÔSOBNOSŤ 

Článok 8 

Rektorát  

Rektorát je výkonným orgánom univerzity. Na rektoráte sa uskutočňuje organizačná, 

koordinačná, konzultačne poradná, evidenčná a kontrolná činnosť v oblasti študijnej, 

vedeckej, ekonomickej, personálnej, právnej, vonkajších vzťahov, vrátane zahraničných  

stykov a vnútornej správy. 

Článok 9 

Kancelária rektora  

(1) Kancelária rektora je organizačným útvarom rektorátu. 

(2) Kancelária rektora komplexne zabezpečuje: 

a) komunikáciu rektora s jednotlivými pracoviskami univerzity, s Ministerstvom 

zdravotníctva Slovenskej republiky a externými inštitúciami, 

b) podmienky pre činnosť rektora a prorektorov a v nevyhnutných prípadoch tiež pre 

činnosť ďalších orgánov univerzity, 

c) administratívnu agendu v zmysle stanovenej registratúry, 

d) pracovné stretnutia, pracovné porady a rokovania rektora s pracoviskami univerzity 

a externými inštitúciami, 

e) organizáciu porád poradných orgánov rektora, spolupracuje pri organizácii zasadnutia 

Akademického senátu SZU a Vedeckej rady SZU, 

f) spracovávanie, registráciu, evidenciu a archivovanie vnútorných predpisov, smerníc 

a usmernení SZU, 

g) plní ďalšie úlohy v rozsahu určenom rektorom univerzity. 

(3) Kancelária rektora sa v rámci svojej kompetencie podieľa na činnosti univerzity, 

zabezpečuje jej plynulý chod, vedie registratúrny denník kancelárie rektora, vybavuje 

administratívnu agendu rektora, zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z pokynov 

rektora.  

(4) Kancelária rektora zabezpečuje plnenie úloh na úseku uplatňovania personálnej 

pôsobnosti a disciplinárnej právomoci rektora a ďalších vedúcich pracovísk.  

(5) Vedúcim kancelárie rektora je riaditeľ kancelárie rektora. Miesto riaditeľa kancelárie 

rektora je obsadzované na základe výberového konania. Riaditeľ kancelárie rektora riadi,  

a zodpovedá za činnosť kancelárie rektora. 

(6) Kancelária rektora plní ďalšie úlohy v rozsahu určenom rektorom univerzity. 
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Článok 10 

Univerzitná knižnica SZU 

(1) Knižnica sa člení na samostatné referáty. Samostatné referáty sú organizačné celky, v 

ktorých sa zabezpečujú samostatné súbory činností toho istého charakteru. 

(2) Organizačné členenie: 

a) referát doplňovania, revízie a spracovania fondov, 

b) referát knižničných služieb, 

c) referát bibliograficko-rešeršných služieb, 

d) referát evidencie publikačnej činnosti interných zamestnancov. 

(3) Referát doplňovania, revízie a spracovania fondov: 

a) v súlade s profiláciou knižnice a zameraním SZU nadobúda knižničný fond, 

b) reviduje nadobudnutý fond, 

c) odborne spracováva knižničný fond (katalogizuje dokumenty a zabezpečuje ich vecné 

a systematické triedenie), 

d) buduje katalógy, vykonáva ich redakciu a revíziu, 

e) participuje na budovaní Súborného katalógu knižníc SR, 

f) objednáva a registruje periodickú literatúru, 

g) zabezpečuje spracovanie periodík, 

h) predkladá návrhy na vyradenie literatúry. 

(4) Referát knižničných služieb: 

a) sprístupňuje knižničný fond používateľom, vedie evidenciu výpožičiek, 

b) používateľov a agendy s tým spojené, 

c) sprostredkúva medziknižničnú a medzinárodnú medziknižničnú, 

d) výpožičnú službu, 

e) zabezpečuje účelné a efektívne stavanie knižničného fondu, jeho ochranu a čistenie, 

f) poskytuje reprografické služby z materiálov knižnice, 

g) monitoruje využívanie periodík, ako podklad pre ich akvizíciu, 

h) poskytuje konzultačnú službu, 

i) zabezpečuje prevádzku študovne, 

j) zabezpečuje cirkuláciu dochádzajúcich periodík na základe požiadaviek. 

(5) Referát bibliograficko-rešeršných služieb: 

a) poskytuje bibliograficko-rešeršné služby, 

b) poskytuje konzultácie ku bibliograficko-rešeršným službám. 

(6) Referát evidencie publikačnej činnosti interných zamestnancov: 

a) kontroluje pridelené kategórie publikačných aktivít, 

b) spracováva publikačnú činnosť interných zamestnancov, 

c) uchováva kópie publikačných prác interných zamestnancov, 

d) vydáva výstupy publikačných aktivít zamestnancov. 
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Článok 11 

Pedagogický odbor 

(1) Pedagogický odbor zabezpečuje úlohy, ktoré súvisia s organizáciou a výkonom 

pedagogickej činnosti univerzity a zabezpečuje zaraďovanie zdravotníckych pracovníkov 

do ďalšieho vzdelávania: 

a) vedie agendu pregraduálneho a ďalšieho vzdelávania na SZU podľa jednotlivých 

študijných programov a foriem štúdia, 

b) metodicky usmerňuje a riadi študijné oddelenia fakúlt univerzity, 

c) zabezpečuje implementáciu zákonov, nariadení, vnútorných predpisov a ostatných 

predpisov v oblasti vzdelávania na študijných oddeleniach fakúlt, 

d) vykonáva kontrolu úspešného absolvovania študijného programu a oprávnenosti na 

vydanie diplomu absolventovi univerzity, vrátane kontroly študijnej dokumentácie; 

vedie evidenciu vydaných vysokoškolských diplomov, 

e) spracováva žiadosti o priznanie sociálnych a tehotenských štipendií; spracováva 

štipendiá z plánu obnovy a odolnosti (najväčšie talenty spomedzi slovenských 

maturantov; nadpriemerní študenti, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia 

alebo patria do špecifických znevýhodnených skupín); vydáva rozhodnutia o priznaní 

sociálnych štipendií, tehotenských štipendií a štipendií z plánu obnovy, a zabezpečuje 

preskúmanie rozhodnutí v odvolacích konaniach vo veciach sociálnych a tehotenských 

štipendií, 

f) spracováva motivačné štipendiá za vynikajúci prospech v akademickom informačnom 

systéme, 

g) spracováva a eviduje žiadosti o ubytovanie študentov v dennej forme štúdia, 

h) implementuje legislatívne zmeny v oblasti štúdia na vysokých školách do študijných 

programov, 

i) v spolupráci s fakultami zabezpečuje zverejňovanie informácií o študijných 

programoch, 

j) organizačne zabezpečuje prijímacie konanie (spracovanie prihlášok, pozvánok; 

spracovanie, tlač a expedícia rozhodnutí), 

k) organizačne zabezpečuje slávnostné promócie, 

l) pripravuje pre nadriadené orgány štatistické výkazy (CVTI SR, MŠVVaŠ SR, MZ SR), 

m) zabezpečuje propagáciu (v spolupráci s mediálnym odborom a OIT) univerzity na 

výstavách; v spolupráci s fakultami zabezpečuje deň otvorených dverí, 

n) v spolupráci s fakultami pripravuje plány aktivít ďalšieho vzdelávania, 

o) vydáva kvalifikačné doklady (diplomy o špecializácii, certifikáty) a dodatky k dokladom 

v ďalšom vzdelávaní, vedie ich evidenciu, 

p) poskytuje údaje o zaradených do ďalšieho vzdelávania a údaje o vydaných 

kvalifikačných dokladoch do Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v 

ďalšom vzdelávaní, 

q) zabezpečuje zaraďovanie zdravotníckych pracovníkov do ďalšieho vzdelávania v súlade 

s platnou legislatívou (do špecializačného štúdia, do certifikačnej prípravy), 

r) zabezpečuje personalizáciu indexov odbornosti a záznamníkov zdravotných výkonov a 
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iných odborných aktivít a vedie databázu vydaných dokladov o štúdiu, 

s) plní ďalšie úlohy v rozsahu určenom rektorom univerzity. 

(2) Pod pedagogický odbor sa zaraďuje: 

a) oddelenie vysokoškolského vzdelávania 

b) oddelenie ďalšieho vzdelávania 

Článok 12 

Centrum pre podporu vnútorného systému kvality 

Centrum pre podporu vnútorného systému kvality vykonáva najmä túto agendu: 

a) zabezpečuje vnútorný systém kvality vysokoškolského vzdelávania podľa štandardov 

Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, 

b) zabezpečuje zadávanie dotazníkov na prieskum názorov vybraných cieľových skupín na 

zabezpečovanie kvality vo všetkých oblastiach činnosti SZU, 

c) spracováva výsledky prieskumu uvedených odseku písm. b) tohto článku vo forme správy 

pre potreby vedenia univerzity, jej fakúlt a ďalších pracovísk SZU, 

d) zabezpečuje sledovanie ďalších vybraných ukazovateľov hodnotenia kvality, 

e) poskytuje technickú podporu pri realizácii procesov zabezpečenia a zdokonaľovania 

kvality, 

f) vypracováva vnútorné predpisy a navrhuje metodiku práce v oblastiach vnútorného 

systému kvality na SZU v spolupráci s Radou pre VSZK SZU, 

g) upozorňuje na problémy v zabezpečovaní vnútorného systému kvality a navrhuje 

nápravné opatrenie v spolupráci so zainteresovanými stranami, 

h) poskytuje organizačnú a administratívnu podporu činnostiam Rady pre VSZK SZU, 

i) spolupracuje s Radou pre VSZK SZU pri monitorovaní dodržiavania VSK, získavaní návrhov 

a podnetov na zdokonaľovanie kvality vo všetkých oblastiach univerzity a pri odstraňovaní 

organizačných a administratívnych nedostatkov v zabezpečovaní kvality, 

j) realizuje podporné činnosti pri príprave dokumentácie na vnútorné a vonkajšie 

inštitucionálne hodnotenie SZU, fakúlt, katedier a iných zložiek SZU na národnej a 

medzinárodnej úrovni,  

k) organizačne zabezpečuje prípravu školení a seminárov súvisiacich s riadením a 

zabezpečovaním kvality na SZU, 

l) realizuje školenia o systéme zabezpečenia kvality pre nových zamestnancov SZU, 

m) zabezpečuje činnosť Poradenského centra pre študentov SZU v zmysle čl. 6 a čl. 8 Štatútu 

Poradenského centra pre študentov SZU, 

n) plnení ďalšie úlohy súvisiace s podporou vnútorného systému kvality. 

Článok 13 

Poradenské centrum SZU 

Poradenské centrum SZU (ďalej len „PC SZU“) zabezpečuje najmä komplexné poradenské 

služby a zodpovedá za aktivity, ktorých cieľom je prispieť k zvýšeniu kvality života študentov 

SZU. Medzi kľúčové aktivity PC SZU patrí: 

a) študijná oblasť, kariérne poradenstvo (hlavne pre študentov končiacich ročníkov) 
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b) psychologické poradenstvo, 

c) podpora a poradenstvo v oblasti riešenia krízových situácií a stavov v rámci osobného 

života študentov vyžadujúce pomoc odborníka, 

d) sociálne, finančné a právne poradenstvo (štipendiá a ubytovanie), 

e) poradenstvo a podporné služby pre študentov so špecifickými potrebami, 

f) diskriminácia a porušovanie ustanovení obsiahnutých v etických kódexoch a štatútoch 

etických komisií vydaných v pôsobnosti SZU, 

g) poradenstvo pre zahraničné študijné pobyty a stáže, 

h) poradenstvo pre záujemcov o štúdium. 

 

Článok 14 

Alumni klub SZU 

Alumni klub SZU vykonáva najmä túto agendu: 

a) vytváranie a prehlbovanie väzieb medzi SZU a absolventmi SZU a medzi absolventmi SZU 

navzájom a na posilňovanie pocitu súdržnosti absolventov SZU, 

b) organizovanie stretnutí absolventov SZU, 

c) organizovanie odborno-spoločenských podujatí s aktívnou účasťou absolventov SZU pre 

podporu celoživotného vzdelávania absolventov SZU, 

d) podpora absolventov SZU v rámci ich profesionálneho zamerania a aktivít,  

e) podpora činností SZU, 

f) motivovanie študentov SZU, 

g) asistencia a odborná pomoc SZU pri vydávaní publikácií pre členov Alumni klubu SZU a 

absolventov SZU, 

h) organizovanie komunikačných aktivít s členmi Alumni klubu SZU a absolventmi SZU, 

i) zbieranie a spracovanie údajov o profesionálnej kariére a aktivitách absolventov SZU s 

cieľom podporiť a zabezpečiť poslanie a činnosti Alumni klubu, 

j) spolupracovanie s inštitúciami a združeniami, ktoré majú rovnaké ciele. 

Článok 15 

Oddelenie mediálnej a edičnej činnosti  

Oddelenie mediálnej a edičnej činnosti: 

a) zabezpečuje informovanie mediálnej, odbornej a laickej verejnosti o aktivitách, činnosti a 

projektoch, ktoré sa realizujú na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity, 

b) koordinuje komunikačné a marketingové aktivity SZU a jednotlivých fakúlt a Alumni klubu, 

organizuje tlačové besedy, podáva informácie médiám a pripravuje podujatia propagujúce 

univerzitu na verejnosti, 

c) spolupodieľa sa na aktivitách univerzity, ktoré vedú k zvýšenému záujmu o štúdium na SZU, 

d) spolupracuje na príprave grafických a tlačových podkladov pre jednotlivé útvary, podľa 

požiadaviek, napr. vedecké konferencie, semináre, prednášky, 

e) spolupodieľa sa na organizovaní kultúrno-spoločenských a športových podujatí pod 

patronátom SZU. 
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Článok 16 

Odbor personálno-právny 

(1) Pod odbor personálno-právny sa zaraďuje: 
a) právne oddelenie 

b) personálne oddelenie 

(2) Právne oddelenie vykonáva najmä túto agendu: 
a) pripravuje v spolupráci s vecne príslušnými útvarmi návrhy vnútorných predpisov, ich 

zmeny a dodatky v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi normami, 

b) metodicky usmerňuje realizáciu a aplikáciu všeobecne záväzných právnych noriem na 

konkrétne prípady, 

c) vypracúva pripomienky k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov v 

súčinnosti s vecne príslušnými útvarmi, 

d) vypracúva na podnet Akademického senátu (ďalej len „AS“) odborné stanoviská k 

predpisom predkladaným do AS (štatúty fakúlt, študijné poriadky a pod.), 

e) z právneho hľadiska overuje náležitosti vybraných zmlúv, ktoré sú vyhotovené na 

súčastiach a súčasťami predkladané rektorovi na podpis, 

f) vypracováva podklady pre tvorbu kolektívnej zmluvy a jej aktualizácie, 

g) tvorba a pripomienkovanie rozličných zmlúv (občianskoprávnych, obchodnoprávnych, 

nájomných, zmluvy o praktickej činnosti a pod.) a ostatné právne úkony vyplývajúce zo 

zmlúv (ukončenie zmluvných vzťahov), 

h) vymáhanie pohľadávok SZU, príprava podkladov pre súdne konania a iné orgány 

štátnej a verejnej správy, 

i) správa exekučných konaní SZU, 

j) agenda zákona o sprístupňovaní informácií 

k) zverejňuje, registruje a eviduje zmluvy v rámci Centrálneho registra zmlúv, 

l) eviduje zmluvy uzavreté medzi SZU a rôznymi zmluvnými partnermi (zdravotnícke 

zariadenia, zdravotné a komerčné poisťovne a pod.) 

m) poskytuje poradenstvo fakultám SZU v právnych  otázkach, 

n) vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti. 

(3) Personálne oddelenie vykonáva najmä túto agendu: 
a) vykonáva personálnu administratívu v súlade s pracovnoprávnou legislatívou a 

vnútornými predpismi; 

b) vedie centrálny register zamestnancov SZU 

c) zadáva, aktualizuje a udržiava personálne údaje v programe SOFTIP; 

d) komplexne spracováva personálnu agendu spojenú so vznikom, zmenami a skončením 

pracovného pomeru, následne zabezpečuje archivácie osobných spisov a personálnych 

dokumentov v zmysle platných predpisov za personálnu oblasť; 

e) inzeruje voľné pracovné miesta, zabezpečuje písomnú komunikáciu s uchádzačmi o 

pracovné miesta, vedie pohovory pre obsadenie pracovných miest zamestnancov SZU; 

f) organizuje výberové konania na obsadenie pracovných miest  v súlade s vnútornými 

predpismi SZU, vykonáva administratívnu prípravu a realizáciu výberových konaní; 

g) spracováva evidenciu dochádzky zamestnancov, zadáva všetky údaje týkajúce sa 

evidencie dochádzky do SOFTIP, pripravuje podklady pre spracovanie miezd a pre výdaj 

stravovacích poukážok; 

h) poskytuje poradenstvo zamestnancom SZU v personálnych otázkach, 
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i) vyhotovuje potvrdenia a ďalšie podklady za personálnu oblasť,  

j) spolupracuje s organizačnými útvarmi SZU z hľadiska personálnych záležitostí;  

k) vyhotovuje potvrdenia a ďalšie podklady za personálnu oblasť, 

l) príprava podkladov pre prehľady a štatistiky 

m) vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti. 

Článok 17 

Centrum rozvoja SZU 

Centrum rozvoja SZU vykonáva najmä túto agendu: 

a) zabezpečuje tvorbu, prípravu a administratívnu podporu projektov zameraných na 

podporu vzdelávacieho procesu, vedy a výskumu, inovácií a rozvoja SZU počas celého 

životného cyklu projektov a tvorí kontaktný bod pre projekty na SZU; 

b) samostatne implementuje a podieľa sa na implementácii medzinárodných, národných a 

rezortných projektov a programov, vrátane implementácia Rezidentského štúdia MZ; 

c) poskytuje centrálne služby v oblasti projektovej podpory v rámci grantových schém, 

štrukturálnych fondov EÚ a rozvojových projektov; 

d) administratívne zabezpečuje činnosť Komisie pre vnútorné granty a vedie agendu 

vnútorných grantov SZU; 

e) pripravuje a spracováva súhrnné analytické materiály, podklady a stanoviská k aktivitám 

súvisiacim s rozvojom SZU a príslušnou legislatívou, vrátane podpory pri vytváraní 

partnerstiev a zmluvných vzťahov s relevantnými partnermi a tretími stranami; 

f) zabezpečuje prenos poznatkov a výsledkov vedeckovýskumnej činnosti SZU (transfer 

technológií) do praxe a koordináciu ochrany duševného vlastníctva SZU; 

g) samostatne spolupracuje v zverených oblastiach s kontrolnými orgánmi SR a EÚ (prípadne 

aj inými zahraničnými kontrolnými organizáciami) a pripravuje pre nich súhrnné a 

prehľadové podklady a materiály; 

h) spolupracuje vo zverených rozvojových oblastiach za stranu SZU s príslušnými inštitúciami 

a organizáciami v rámci SR a zahraničia a systematicky vyhľadáva nové možnosti 

spolupráce, 

i) vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti. 

Článok 18 

Hlavný kontrolór 

Hlavný kontrolór vykonáva najmä túto agendu: 

a) vypracúva plán kontrolných činností, 

b) vykonáva finančnú kontrolu na mieste v zmysle v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o 

finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

c) spolupracuje pri výkone kontroly s príslušnými orgánmi alebo inými subjektami 

vykonávajúcimi finančnú kontrolu, 

d) vybavuje sťažnosti  v zmysle zákona o sťažnostiach, 

e) vykonáva úlohy a činnosti v zmysle zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej 

činnosti, 
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f) kontroluje plnenie opatrení vyplývajúcich z vykonaných kontrol. 

g) upozorňuje rektora na nedodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, 

h) vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti podľa pokynov rektora SZU. 

 

Článok 19 

Jednotka zabezpečenia kvality 

Jednotka zabezpečenia kvality vykonáva najmä túto agendu: 

a) vykonáva inšpekcie testovacieho pracoviska a neklinických štúdií s cieľom zistiť, či štúdie 

prebiehajú v súlade so zásadami správnej laboratórnej praxe, 

b) v akreditovaných laboratóriách internými auditmi stanovuje zhodu alebo nezhodu prvkov 

systému kvality so špecifickými požiadavkami príslušných noriem ISO 9000, ISO 17025 a ISO 

15189. 

c) pracovnými meradlami vykonáva internú kalibráciu meradiel, čím sa zabezpečuje 

jednotnosť, správnosť a preukázateľnosť merania v laboratóriách pracujúcich v systéme 

kvality. 

Článok 20 

Kancelária kvestora SZU 

(1) Kancelária kvestora SZU vykonáva najmä túto agendu: 

a) zabezpečuje organizačné riadenie odborov a oddelení kvestorátu v súlade s pokynmi 

kvestora, 

b) organizuje pracovné stretnutia kvestora vo vzťahu k internému aj externému 

prostrediu SZU, 

c) zbiera, sumarizuje a predkladá návrhy odborov a oddelení SZU na riešenie kvestorovi, 

d) zabezpečuje písomnú agendu kvestorátu a dohliada na jej úplnosť, včasnosť 

a správnosť, 

e) Informuje zamestnancov kvestorátu o úlohách, rozhodnutiach a požiadavkách, ktoré 

súvisia s činnosťami kvestorátu, kontroluje ich priebežné a konečné plnenie a 

predkladá ich na posúdenie kvestorovi 

f) priamo riadi referát dopravy a autoservisu, 

g) zabezpečuje chod Účelového zariadenia Modra-Harmónia 

h) zabezpečuje realizáciu vybraných investičných a servisných činností pri obnove budov 

SZU 

(2) Pod útvar kancelárie kvestora SZU sa zaraďuje: 

a) Poliklinika 

b) Ubytovacie zariadenie Bratislava 

c) Ubytovacie zariadenie Banská Bystrica 

d) Účelové zariadenie Modra Harmónia 

e) Aula SZU v Banskej Bystrici 

f) Odbor ekonomiky a financovania 

g) Odbor informačných technológií a IT servisu 
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h) Odbor registratúry a archivácie 

i) Odbor servisných činností budov 

j) Odbor verejného obstarávania a materiálno-technického zásobovania 

(3) Ubytovacie zariadenie Bratislava vykonáva najmä túto agendu: 

a) zabezpečenie stálej recepčnej a informačnej služby pre rektorátne útvary a ubytovacie 

zariadenie v Bratislave, 

b) koordinácia požiadaviek obligatórnych a komerčných ubytovacích služieb, 

c) zabezpečovanie ubytovacích a s tým súvisiacich služieb, preberanie platieb od 

ubytovaných, vystavovanie zmlúv a dokladov o ubytovaní, 

d) realizácia upratovacích, čistiacich a dezinfekčných činností ubytovacieho zariadenia a 

rektorátnych pracovísk. 

(4) Ubytovacie zariadenie Banská Bystrica vykonáva najmä túto agendu: 

a) zabezpečenie stálej recepčnej a informačnej služby pre ubytovacie zariadenie 

v Banskej Bystrici a Auly SZU v Banskej Bystrici, 

b) koordinácia požiadaviek obligatórnych  a komerčných ubytovacích služieb, 

c) zabezpečovanie ubytovacích a s tým súvisiacich služieb, preberanie platieb od 

ubytovaných, vystavovanie zmlúv a dokladov o ubytovaní, 

d) realizácia upratovacích, čistiacich a dezinfekčných činností ubytovacieho zariadenia 

a rektorátnych pracovísk. 

(5) Aula SZU v Banskej Bystrici vykonáva najmä túto agendu: 

a) realizácia komerčných kultúrno-spoločenských podujatí v režime krátkodobého 

prenájmu priestorov, 

b) príprava zmluvných vzťahov pri krátkodobom prenájme priestorov, 

c) zabezpečenie a kontrola platieb za prenájom priestorov. 

(6) Pod odbor ekonomiky a financovania sa zaraďuje: 

a) oddelenie rozpočtu, 

b) oddelenie evidencie majetku a zúčtovania pracovných ciest, 

c) oddelenie finančnej učtárne, 

d) oddelenie mzdové, 

e) Pokladňa. 

(7) Oddelenie rozpočtu vykonáva najmú túto agendu: 

a) rozpis  rozpočtu a financovania SZU, úhrady platieb cez ŠP a ich výstupy na jednotlivé 

útvary SZU, 

b) odsúhlasovanie a úprava čerpania rozpočtu v Štátnej pokladnici v súlade s 

účtovníctvom – mesačné výstupy, 

c) sledovanie dodržania  čerpania záväzných limitov rozpočtu v RISe, 

d) mesačné výkazníctvo čerpania FP v RISe, 

e) sledovanie a úprava  čerpania  rozpočtu  FP v súlade s kontraktom – ročne. 

(8) Oddelenie evidencie majetku a zúčtovania pracovných ciest: 

a) evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, 

b) evidencia drobného majetku, 

c) inventarizácia majetku riadna, mimoriadna – fyzická a dokladová, 

d) spracovanie koncoročnej inventarizácie, 

e) evidencia, kontrola a likvidácia tuzemských pracovných ciest, 
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f) evidencia, kontrola a likvidácia zahraničných pracovných ciest. 

(9) Oddelenie finančnej učtárne vykonáva najmä túto agendu: 

a) evidencia a účtovanie dodávateľských faktúr hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti, 

b) evidencia a účtovanie odberateľských faktúr hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti, 

c) evidencia a účtovanie bankových výpisov hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti, 

d) evidencia príjmov a výdavkov jednotlivých projektov a grantov SZU, 

e) spracovanie mesačnej, štvrťročnej a ročnej účtovnej závierky, konsolidácia 

individuálnej účtovnej závierky, 

f) spracovanie mesačného hlásenia na MZ SR - Správa o hospodárení, o záväzkoch 

a pohľadávkach, polročné spracovanie Správ o hospodárení SZU, poznámky k ročnej 

závierke, spracovanie správy o hospodárení k ročnej závierke, štatistické výkazy podľa 

potreby, 

g) sledovanie a príprava podkladov k DPH, mesačné odosielanie DPH a mesačného 

výkazu DPH, Súhrnného výkazu DPH zahraničných faktúr, 

h) účtovanie a párovanie platieb od študentov v študentskom programe MAIS, 

i) inventarizácia účtov, 

j) archivácia dokladov. 

(10) Oddelenie mzdové vykonáva najmä túto agendu: 

a) spracovávanie a vedenie komplexnej mzdovej agendy v zmysle platných predpisov, 

b) spracovávanie, archivovanie dokladov, evidencia a aktualizácia mzdových listov, 

c) vykonávanie ročného zúčtovania dane v zmysle zákona. 

(11) Pokladňa vykonáva najmä túto agendu: 

a) evidencia pokladničných operácií hlavnej činnosti Bratislava, 

b) evidencia, manipulácia, sledovanie úhrad, odvod hotovosti do PČ dobierok (tlačoviny), 

c) kontrola a párovanie platieb za dobierky, 

d) evidencia prísne zúčtovateľných tlačív, 

e) evidencia stravných poukážok, príjem a výdaj na príslušné strediská, 

f) vykonávanie odvodu finančnej hotovosti do VÚB - bankové prevody z hotovostného 

účtu, 

g) denná inventarizácia finančnej hotovosti. 

(12) Pod odbor Informačných technológií a IT servisu sa zaraďuje: 

a) oddelenie IT servisu 

b) oddelenie implementácie a synergie SW 

(13) Oddelenie IT servisu vykonáva najmä túto agendu: 

a) správa a činnosť  serverov a pracovných staníc na platforme Windows, 

b) podpora hardvérového vybavenia koncových používateľov, 

c) zabezpečenie základnej konektivity pre infraštruktúru, 

d) správa systémov vzdialenej kolaborácie a elektronickej komunikácie, systému 

zamestnaneckých a študentských identifikátorov, 

e) správa telekomunikačných služieb koncových používateľov mimo mobilných služieb, 

f) správa  kamerových, zabezpečovacích a prístupových systémov, 

g) technická správa WEB domény SZU, 

h) zabezpečovanie a dohľad nad kybernetickou bezpečnosťou, 

i) technické zabezpečenie akcií, 

j) dohľad a prideľovanie HW  koncovým  používateľom a pracoviskám, 
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k) správa sietí a konektivity a ich udržiavanie podľa požiadaviek pre výučbu 

a komunikáciu. 

(14) Oddelenie implementácie a synergie SW vykonáva najmä túto agendu: 

a) dohľad a zabezpečenie kompatibility pri implementácii nových SW, 

b) zabezpečovanie  školenia a technickej podpory koncovým užívateľom, 

c) export dát z SW v zákonnom rozsahu pre potreby vyhodnocovania a kontroly. 

(15) Pod odbor registratúry a archivácie sa zaraďuje: 

a) oddelenie registratúry 

b) oddelenie – Podateľňa SZU 

c) oddelenie archivácie dokumentov 

(16) Oddelenie registratúry vykonáva najmä túto agendu: 

a) realizovanie koordinačnej činnosti, metodického usmerňovania a školenia pracovníkov 

pracujúcich s registratúrou, 

b) zabezpečenie správneho chodu registratúry dokladov, jeho kompatibility s ostatnými 

SW, predovšetkým SW MAIS,  vykonávanie všetkých odborných činností na úseku 

registratúrneho poriadku, 

c) realizácia podpory koncovým užívateľom registratúry a riešenie technických 

a užívateľských problémov, 

d) kontrolná činnosť pri dodržiavaní registratúrneho poriadku, predkladanie návrhov na 

riešenie nedostatkov. 

(17) Oddelenie – Podateľňa SZU vykonáva najmä túto agendu: 

a) zabezpečuje a zodpovedá za spracovanie, frankovanie a odosielanie listových a iných 

zásielok prostredníctvom registratúry SZU, 

b) zabezpečuje a zodpovedá za príjem, spracovanie, evidenciu a následnú distribúciu, 

došlých zásielok na jednotlivé oddelenia v súlade s registratúrnym poriadkom, 

c) prijíma, spracováva a distribuuje internú poštu na pracoviská SZU, 

d) vykonáva fyzické doručovanie zásielok na poštu a tiež ich preberanie. 

(18) Oddelenie archivácie dokumentov vykonáva najmä túto agendu: 

a) uplatňuje zákon o archivácii v aktuálnom znení a interné predpisy o archivácii 

dokumentov v podmienkach SZU, 

b) zabezpečuje a koordinuje zber dokumentov na archiváciu zo všetkých pracovísk SZU 

a archivuje ich, 

c) vedie evidenciu, označovanie a ukladanie, úschovu a vyraďovanie spisov v zmysle 

Zákona o archivácii, interných predpisov a podľa registračných značiek, 

d) riadi a organizuje skartovanie dokladov v súlade s termínmi pre jednotlivé typy 

dokumentov, 

e) zabezpečuje technické podmienky pre priestory slúžiace na archiváciu, 

f) vedie evidenciu úradných pečiatok a v koordinácii s pracoviskami SZU dáva návrhy na 

ich vyhotovenie a likvidáciu. 

(19) Pod odbor servisných činností budov sa zaraďuje: 

a) oddelenie prevádzky 

b) oddelenie energetického hospodárstva 

(20) Oddelenie prevádzky vykonáva najmä túto agendu: 
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a) recepčné a informačné služby pre zamestnancov, študentov a návštevníkov SZU, 

preberanie zásielok kuriérskymi službami, 

b) poskytovanie služieb Copy centra a predaj študijnej literatúry, 

c) odstraňovanie porúch, havárií a zabezpečovanie opráv všetkých objektov v Bratislave 

vlastnými a dodávateľskými kapacitami, 

d) zabezpečovania upratovacích, čistiacich a dezinfekčných činnosti vyučovacích 

a administratívnych priestorov vlastnými a dodávateľskými kapacitami, 

e) dohľad nad včasnosťou a úplnosťou všetkých  revíznych činností,  

f) koordinácia s externým dodávateľom v oblasti BOZP a PO a implementácia požiadaviek 

v tejto oblasti na podmienky SZU. 

(21) Oddelenie energetického hospodárstva vykonáva najmä túto agendu: 

a) príprava podkladov pre oddelenie verejného obstarávania v oblasti spotreby, 

energetickej náročnosti a požiadaviek objektov SZU pri príprave zmluvných dodávok 

elektrickej energie, plynu a vody, 

b) sledovanie, vyhodnocovanie a korigovanie spotreby médií, predkladanie návrhov na 

ich racionalizáciu, 

c) riadenie dodávok TUV a tepla a koordinácia týchto činností vo všetkých objektoch SZU.  

(22) Pod odbor verejného obstarávania a materiálno-technického zásobovania sa zaraďuje: 

a) oddelenie verejného obstarávania 

b) oddelenie materiálno-technického zásobovania 

c) oddelenie – Sklad SZU 

(23) Oddelenie verejného obstarávania vykonáva najmä túto agendu: 

a) koordinácia a realizácia postupov verejného obstarávania tovarov, služieb a 

stavebných prác v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 

verejnom obstarávaní“),  

b) príprava podkladov a dokumentácií k jednotlivým postupom verejného obstarávania, 

c) komunikácia so záujemcami a uchádzačmi v súlade so zákonom o verejnom 

obstarávaní,  

d) metodická činnosť voči jednotlivým útvarom univerzity, 

e) zabezpečovanie informačných povinností voči úradu pre verejné obstarávanie, 

f) práca s elektronickými prostriedkami verejného obstarávania. 

(24) Oddelenie MTZ vykonáva najmä túto agendu: 

a) spracovávanie a zasielanie objednávok na tovary, služby, stavebné práce dodávateľom, 

b) evidencia došlých faktúr a dodacích listov do elektronického systému univerzity, 

c) komunikácia s pracovníkmi univerzity a dodávateľmi. 

(25) Oddelenie – Sklad SZU vykonáva najmä túto agendu: 

a) prijímanie a kontrola tovaru a materiálu na sklad,  

b) kontrola a evidencia tovaru (príjemky, výdajky), 

c) distribúcia prijatého tovaru na pracoviská univerzity. 
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Článok 21 

Vedúci zamestnanci SZU 

(1) Vedúcimi zamestnancami SZU sú Kvestor SZU (ďalej len „kvestor“) a jednotliví vedúci 

súčastí SZU v zmysle článku 12 Štatútu SZU. Funkcie vedúcich zamestnancov SZU sa 

obsadzujú výberovým konaním. Zásady výberového konania na funkcie vedúcich 

zamestnancov SZU určuje vnútorný predpis SZU. 

(2) Kvestor je vedúcim zamestnancom SZU. Zabezpečuje a zodpovedá za hospodársky, 

prevádzkový a administratívny chod SZU a koná v jej mene v rozsahu určenom rektorom. 

Je podriadený priamo rektorovi SZU, ktorému zodpovedá za svoju činnosť. 

(3) Pri zabezpečovaní úloh SZU kvestor spolupracuje s prorektormi, dekanmi a ostatnými 

vedúcimi zamestnancami SZU.  

(4) V súlade so zákonom o vysokých školách13 kvestor metodicky riadi vedúcich 

zamestnancov súčastí SZU po stránke ich administratívneho a hospodárskeho fungovania, 

ktoré sú v jeho priamej riadiacej pôsobnosti. V súlade s poverením rektora SZU kvestor 

riadi hospodársky a administratívny chod súčastí SZU, zastupuje ich a koná v ich mene 

navonok.  

(5) Podrobná štruktúra útvarov v priamej riadiacej  pôsobnosti kvestora tvorí prílohu tohto 

Organizačného poriadku. 

(6) Vedúci zamestnanci sú povinní pri výkone svojej funkcie dodržiavať základné povinnosti 

vedúcich zamestnancov v zmysle vnútorných predpisov univerzity podľa zákona o 

vysokých školách a ďalších predpisov, ktorými sú najmä vnútorné predpisy súčastí 

univerzity, smernice, príkazy rektora a ostatné právne predpisy. 

(7) Vedúci zamestnanci zodpovedajú za plnenie úloh svojich podriadených a za hospodárne 

využívanie zverených prostriedkov. 

(8) Základné povinnosti vedúceho zamestnanca upravuje jeho pracovná náplň, zákon o 

vysokých školách, zákon o výkone práce vo verejnom záujme14, Zákonník práce15 a 

Pracovný poriadok SZU, prípadne iné vnútorné predpisy SZU. 

(9) Ak vznikne spor vo veci výkonu činnosti alebo zodpovednosti za činnosť, ktorá nie je 

menovite uvedená vo vnútornom predpise univerzity, či v inej organizačnej alebo riadiacej 

norme, rozhodne o ňom najbližší nadriadený zamestnancov, ktorí sú v spore. 

(10) Ďalšie práva a povinnosti zamestnancov univerzity upravuje vnútorný predpis16  

Článok 22 

Poradné orgány rektora 

(1) Pre operatívne riadenie a rozhodovanie, koordináciu činností medzi pracoviskami SZU a 

fakultami, posudzovanie kvality vykonávanej činnosti a zabezpečenie rozvoja SZU zriaďuje 

rektor SZU poradné orgány rektora a poradné komisie. 

(2) Poradnými orgánmi rektora SZU sú: 

 
13 § 14 zákona o vysokých školách 
14 Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 
15 Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 
16 Pracovný poriadok SZU 
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a) Kolégium rektora SZU,  

b) Rada rektora pre vedu a výskum, 

c) Rozšírené kolégium rektora, 

d) Odborné komisie a pracovné skupiny menované rektorom SZU.  

(3) Zloženie poradných orgánov rektora upravuje Štatút SZU. 

(4) Kolégium rektora je stálym poradným orgánom rektora SZU pre  operatívne riešenie 

koncepčnej, organizačnej, riadiacej a operatívnej problematiky SZU, ktorá vyžaduje 

kolektívne prerokovanie. Z každého rokovania Kolégia rektora vyhotovuje rektorom SZU 

poverený zamestnanec písomný zápis. Kolégium rektora sa skladá z členov určených 

rektorom SZU. 

(5) Rada rektora pre vedu a výskum prerokováva a operatívne rieši otázky týkajúce sa 

samosprávnej pôsobnosti univerzity a fakúlt v oblasti vedy a výskumu. Z každého 

rokovania Rady rektora pre vedu a výskum vyhotovuje rektorom SZU poverený 

zamestnanec písomný zápis.  

(6) Rozšírené kolégium rektora je poradným orgánom rektora SZU v riešení otázok týkajúcich 

sa univerzity, fakúlt a ďalších súčastí SZU. V tomto kolégiu sú zastúpení, prorektori,  dekani 

fakúlt, kvestor, hlavný kontrolór, vedúci zamestnanec SZU zodpovedný za činnosť 

pedagogického odboru, vedúci zamestnanec zodpovedný za činnosť personálno-

právneho odboru, predseda odborovej organizácie SZU a ďalší vedúci zamestnanci, 

ktorých môže rektor SZU v prípade potreby prizvať na rokovanie ad hoc. Rozšírené 

kolégium rektora rokuje podľa potreby. Z každého rokovania Rozšíreného kolégia rektora 

vyhotovuje rektorom SZU poverený zamestnanec písomný zápis.  

(7) Poradné orgány, s výnimkou Kolégia rektora, prijímajú závery, ktoré majú pre rektora SZU 

charakter odporúčaní.  

(8) Na riešenie konkrétnych vecných problémov môže rektor SZU zriaďovať odborné komisie 

alebo pracovné skupiny, do ktorých menuje členov spravidla zo zamestnancov SZU. V 

odôvodnených prípadoch môže menovať za členov komisie aj odborníkov, ktorí nie sú 

zamestnancami SZU, na základe ich predchádzajúceho súhlasu a uzatvorenej dohody o 

odmene za prácu vykonanú pre SZU.  

(9) Poradné komisie a skupiny zriadené na čas neurčitý zvoláva ich predseda, menovaný 

rektorom SZU, ktorý súčasne určí rozsah ich pôsobnosti a ich rokovania si komisia a 

skupina upraví v rokovacom poriadku komisie alebo v rokovacom poriadku pracovnej 

skupiny, ktorý schvaľuje rektor SZU a vydáva jej predseda. 

(10) Dočasné poradné komisie a skupiny sa schádzajú podľa potreby na základe dohody ich 

členov pri zohľadnení zásady hospodárnosti pri plnení svojho poslania.  

(11) Rokovania poradných orgánov, s výnimkou Kolégia rektora, odborných komisií a 

pracovných skupín, zvoláva rektor SZU podľa potreby pozvánkou zaslanou elektronickou 

poštou jednotlivým členom poradného orgánu spravidla tri pracovné dni pred jeho 

rokovaním. Neprítomnosť na zvolanom rokovaní je povinný každý člen oznámiť Kancelárii 

rektora SZU prostredníctvom elektronickej pošty alebo priamo rektorovi SZU obratom, v 

odôvodnených prípadoch, pokiaľ mu nebola prekážka vopred známa, najneskôr jeden 

pracovný deň pred dňom konania rokovania. 
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(12) Zápisy z rokovaní sa číslujú od číslice jedna na každý kalendárny rok a pre každý poradný 

orgán samostatne. Rovnako sa chronologicky číslujú aj jednotlivými poradnými orgánmi 

prijaté úlohy, opatrenia a uznesenia.  

(13) Členstvo v poradných orgánoch u členov menovaných rektorom SZU, zaniká uplynutím 

doby, na ktorú boli do poradného orgánu menovaní, splnením úlohy uvedenej v menovaní 

za člena poradného orgánu alebo písomným odvolaním člena poradného orgánu 

rektorom SZU.  

Článok 23 

Zamestnanci SZU 

 

(1) Pracovnoprávne vzťahy sú upravené Zákonníkom práce. Podrobnejšie sú upravené 

v Pracovnom poriadku SZU. 

(2) Na SZU pôsobia ako zamestnanci vysokoškolskí učitelia, vedeckovýskumní zamestnanci a 

ostatní zamestnanci.17 

(3) Činnosti jednotlivých zamestnancov, zodpovednosti, právomoci a vzájomné vzťahy 

podriadenosti a nadriadenosti sú rozpracované v pracovnej náplni zamestnanca.  

(4) Pracovnú náplň zamestnanca vypracováva príslušný vedúci zamestnanec. 

(5) Každý zamestnanec je s pracovnou náplňou oboznámený, túto skutočnosť potvrdí 

podpisom na uvedenom dokumente.  

(6) Úlohy, zodpovednosti a právomoci uvedené v pracovnej náplni sú pre zamestnanca 

zastávajúceho danú funkciu záväzné.  

(7) Pracovná náplň sa vyhotovuje v dvoch exemplároch. Jednu kópiu obdrží zamestnanec, 

jednu príslušný nadriadený zamestnanec a jedna kópia je uložená na personálnom 

oddelení a tvorí súčasť osobného spisu zamestnanca. 

(8) Základné práva a povinnosti zamestnancov vyplývajú zo Zákonníka práce, z ďalších 

pracovnoprávnych predpisov a z Pracovného poriadku SZU. 

(9) Rozsah ostatných práv, povinností a zodpovednosti zamestnancov vyplýva z právnych 

predpisov18, z ich funkčného zaradenia a pracovnej náplne, z príkazov a pokynov vedúcich. 

 

Článok 24 

Fakulta a dekani fakúlt 

 

(1) Fakulta 

a) prispieva k plneniu poslania SZU a zúčastňuje sa na plnení jej hlavných úloh vo 

vymedzenej oblasti poznania, 

b) rozvíja študijný odbor alebo viacero študijných odborov a uskutočňuje jeden študijný 

program alebo viac študijných programov v tomto študijnom odbore alebo v študijných 

odboroch, 

c) vykonáva v súlade so svojím zameraním výskumnú činnosť a vývojovú činnosť.  

 
17 čl. 2 Pracovného poriadku SZU 
18 Zákonník práce, zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 
záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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(2) Na fakulte sa  ustanovujú orgány akademickej samosprávy. Fakulta má právo používať 

vlastné akademické insígnie a konať akademické obrady v súlade s vnútornými predpismi 

a tradíciami SZU. 

(3) Zriaďovateľ dáva SZU predchádzajúci súhlas na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie 

a zrušenie fakulty ako aj na zmenu jej názvu. 

(4) Novozriadená fakulta je povinná ustanoviť svoje orgány akademickej samosprávy do 

šiestich mesiacov odo dňa zriadenia. Do ustanovenia týchto orgánov vykonáva v 

nevyhnutnom rozsahu ich pôsobnosť osoba poverená rektorom SZU. 

(5) Organizácia a činnosť fakulty sa riadi jej štatútom a organizačným poriadkom fakulty. 

(6) Dekan je predstaviteľom fakulty, riadi ju, zastupuje a koná vo veciach fakulty. Funkčné 

obdobie dekana je štvorročné. Dekan je v pracovnom pomere so SZU a je zaradený na 

fakulte, ktorú riadi. Skončenie pracovného pomeru vzťahujúceho sa na výkon funkcie 

dekana je podmienené predchádzajúcim skončením výkonu funkcie dekana.  

(6) Rektor vymenuje za dekana kandidáta zvoleného volebným zhromaždením. Voľbu dekana 

upravuje Štatút SZU.19 

(7) Fakultu riadi dekan, ktorého vymenúva a odvoláva rektor. Dekan za svoju činnosť 

zodpovedá rade kvality fakulty. Dekan zodpovedá rektorovi za svoju činnosť vo veciach, v 

ktorých koná v mene SZU, za hospodárenie fakulty a za svoju ďalšiu činnosť v rozsahu 

určenom vnútornými predpismi SZU. Zmluvu o výkone funkcie dekana upravuje Štatút 

SZU. 20 

(8) Dekana zastupujú v ním určenom rozsahu prodekani, ktorých vymenúva a odvoláva 

dekan príslušnej fakulty a ktorých funkčné obdobie je totožné s funkčným obdobím 

dekana. 

(9) Súčasťou fakulty sú: 

a) pedagogické, výskumné, vývojové, hospodársko-správne a informačné pracoviská 

fakulty (ďalej len „pracoviská fakulty“), 

b) účelové zariadenia fakulty. 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Článok 25 

Spoločné ustanovenia 

(1) Rektor môže poveriť zamestnancov rektorátnych útvarov plnením ďalších úloh.  

(2) Rektor, kvestor a prorektori si môžu vytvárať poradné orgány (komisie) na riešenie 

určitého vecného problému. Organizačné útvary SZU a jej fakúlt sú povinné poskytovať 

takémuto orgánu súčinnosť. 

(3) Vedúci zamestnanci riadia, kontrolujú a zodpovedajú za činnosť im zverených 

organizačných útvarov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými 

predpismi SZU, pokynmi rektora, kvestora a priameho nadriadeného a sú zodpovední za 

ich dodržiavanie. 

 
19 čl. 17 ods. 5 Štatútu SZU 
20 čl. 17 ods. 6 Štatútu SZU 
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(4) V prípade potreby, najmä pri plnení zložitých úloh a úloh presahujúcich pôsobnosť 

organizačného útvaru, si jednotlivé organizačné útvary poskytujú vzájomnú súčinnosť pri 

plnení im zverených úloh, sú povinné spolupracovať a uplatňovať systém tímovej práce. 

V zmysle uvedeného môže organizačný útvar, do kompetencie ktorého prevažne patrí 

dotknutá agenda, požiadať o súčinnosť iný organizačný útvar, ktorý je povinný súčinnosť 

poskytnúť, a to v rámci pracovných a časových kapacít. 

(5) Kompetenčné spory, spory o výkone činnosti, ktorá nie je výslovne uvedená v tomto 

organizačnom poriadku a iné rozpory, ktoré vzniknú medzi organizačnými útvarmi pri  

zabezpečovaní pracovných úloh, rieši najbližšie spoločne nadriadený vedúci zamestnanec. 

 

Článok 26 

Prechodné ustanovenia 

 

Fakulty SZU zosúladia svoje organizačné poriadky a iné vnútorné predpisy s týmto 

organizačným poriadkom najneskôr do 31. augusta 2023. Od 1. septembra 2023 sa zrušujú 

vnútorné predpisy fakúlt vydané do 24. apríla 2022.21 

 

Článok 27 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Organizačný poriadok SZU bol prerokovaný a schválený Akademickým senátom SZU dňa 

6. októbra 2022. 

(2) Tento Organizačný poriadok Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave ruší 

organizačný poriadok zo dňa 10. októbra 2019.  

(3) Tento Organizačný poriadok Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave nadobúda 

platnosť odo dňa registrácie Ministerstvom zdravotníctva SR a je účinný najskôr odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jeho registrácií Ministerstvom zdravotníctva 

SR.  

 

V Bratislave, dňa  6. októbra  2022  

 

 

 

       prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.        Dr. h. c. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. 

                              v. r.                    v. r.  

        predseda Akademického senátu               rektor 

 Slovenskej zdravotníckej univerzity              Slovenskej zdravotníckej univerzity  

                       v Bratislave                    v Bratislave 

 

 

 

 
21 § 113am ods. 1 zákona o vysokých školách 
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Príloha 
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