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Čl.1 

 
Postavenie Vedeckej rady 

 
1. Postavenie Vedeckej rady Slovenskej zdravotníckej univerzity (ďalej len “ VR 

SZU “) upravuje § 11 a § 12 Zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. 
a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „ Zákon o vysokých školách “) a Štatút Slovenskej zdravotníckej univerzity. 

Čl. 2 
 

Pôsobnosť Vedeckej rady Slovenskej zdravotníckej univerzity  
 

1. Vedecká rada Slovenskej zdravotníckej univerzity: 
 

a) prerokúva dlhodobý zámer univerzity, 
b) schvaľuje na návrh rektora vnútorný predpis podľa § 15 ods.1písm. b) 

Zákona o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
(Zákon o  VŠ) po jeho prerokovaní akademickým senátom univerzity, 

c) pravidelne, najmenej však raz za rok hodnotí úroveň univerzity 
vo vzdelávacej činnosti, v oblasti vedy a výskumu, 

d) schvaľuje ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych 
skúškach pre študijné programy uskutočňované na vysokej škole (§ 63 ods. 
3) Zákona o VŠ; schvaľuje školiteľov na doktorandské štúdium podľa § 54 
ods. 4  Zákona o VŠ,  

e) schvaľuje kritériá na získanie titulu docent, kritériá na získanie titulu 
profesor, 

f) prerokúva návrhy na udelenie vedecko-pedagogického titulu alebo 
umelecko-pedagogického titulu „docent“ a rozhoduje o ich výsledku 
v odbore habilitačného konania a inauguračného konania, pri ktorom 
vysoká škola v žiadosti o akreditáciu habilitačného konania 
a inauguračného konania uviedla študijný odbor, v ktorom neuskutočňuje 
študijné programy fakulta, 

g) prerokúva a schvaľuje návrhy na vymenovanie profesorov; ak ide 
o vymenovanie profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného 
konania, pri ktorom vysoká škola v žiadosti o akreditáciu habilitačného 
konania a inauguračného konania uviedla študijný odbor v ktorom 
uskutočňuje študijné programy fakulta, koná tak na návrh vedeckej rady 
fakulty, a ak návrh neschváli, vráti ho s vyjadrením vedeckej rade fakulty, 

h) schvaľuje všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov 
a docentov; ak ide o obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na fakulte, 
robí tak na návrh vedeckej rady fakulty, 
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i) schvaľuje konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov; ak 
ide o obsadzovanie funkcií profesorov na fakulte, robí tak na návrh 
vedeckej rady fakulty, 

j) schvaľuje návrhy rektora na obsadzovanie funkcií hosťujúcich profesorov; 
ak ide o obsadzovanie funkcií hosťujúcich profesorov na fakulte, robí tak na 
návrh vedeckej rady fakulty (§ 79 Zákona o vysokých školách), 

k) udeľuje vedecké hodnosti „doctor scientiarum"(v skratke „DrSc."), 
l) udeľuje významným domácim aj zahraničným osobnostiam titul „doctor 

honoris causa"(v skratke „Dr. h. c."), 
m) navrhuje rektorovi vysokej školy udeliť čestný titul „profesor emeritus", 
n) schvaľuje na návrh predsedu VR SZU rokovací poriadok VR SZU, 
o) plní ďalšie úlohy určené vnútornými predpismi vysokej školy. 

 
2. VR SZU rokuje o otázkach, ktoré jej predloží predseda VR SZU, alebo 

o otázkach, na ktorých sa uznesie.  
 

Čl.3 
 

Zloženie Vedeckej rady Slovenskej zdravotníckej univerzity 
 

1. VR SZU tvoria významní odborníci  akademickej obce Slovenskej 
zdravotníckej univerzity (SZU) z oblastí, v ktorých univerzita uskutočňuje 
vzdelávaciu, výskumnú, zdravotnícku a inú tvorivú činnosť. Najmenej jedna 
štvrtina a najviac jedna tretina členov VR SZU sú osoby, ktoré nie sú členmi 
akademickej obce SZU. 

 
2. Členov VR SZU vymenúva a odvoláva rektor po schválení Akademickým 

senátom SZU (AS SZU). Funkčné obdobie členov VR SZU je štvorročné 
a začína plynúť dňom vymenovania do funkcie člena VR SZU. 

 
3. Predsedom VR SZU je rektor, ktorý si menuje podpredsedu a tajomníka VR 

SZU. 
 
4. Členmi vedeckej rady sú z titulu funkcie prorektori SZU a dekani fakúlt SZU. 
 
5. VR SZU môže mať aj čestných členov. Hlasovacie právo majú len riadni 

členovia VR SZU. 
 
6. Funkcia člena VR SZU je čestná a nezastupiteľná. 
 
7. Predseda VR SZU môže podľa potreby prizvať na zasadnutie Vedeckej rady 

aj nečlenov Vedeckej rady SZU. 
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8. Funkcia člena VR SZU zaniká: 
a) skončením štvorročného obdobia,  
b) dňom doručenia písomného vyhlásenia člena VR SZU jej predsedovi, že sa 

vzdáva členstva vo VR SZU, 
c) rozhodnutím predsedu VR SZU o odvolaní člena z dôvodu opakovanej 

neúčasti a po schválení v AS SZU, 
d) smrťou člena VR SZU. 

 

Čl.4 

Zasadnutia Vedeckej rady Slovenskej zdravotníckej univerzity  
 

1. Zasadnutia VR SZU sú riadne a mimoriadne.  
 

2. Forma zasadnutia VR je najmä prezenčná. V prípadoch hodných osobitého 
zreteľa sa môže zasadnutie uskutočniť  on-line, príp. kombinovanou formou. 

 
3. Riadne zasadnutie VR SZU sa koná spravidla štyrikrát v akademickom roku. 

O forme zasadnutia VR SZU rozhoduje predseda VR SZU. 
 

4. Podrobnosti o postupe on-line zasadnutia VR SZU upravuje technické 
usmernenie  on-line pripojenia  ( Príloha č.1). 

 
5. Mimoriadne zasadnutie VR SZU zvoláva predseda VR SZU, ak o to požiada 

písomne tretina riadnych členov VR SZU, alebo sa rozhodne pre zvolanie 
sám. Na mimoriadnom zasadnutí VR SZU sa spravidla prerokúva len vec, pre 
ktorú sa zasadnutie zvolalo. Iné veci sa prerokúvajú len so súhlasom 
predsedu.  

 
6. Návrhy podľa §12 Zákona o vysokých školách podliehajúce schváleniu 

Akademickým senátom podľa §9 Zákona o vysokých školách tajomník VR 
SZU predloží  predsedovi AS SZU najneskôr 14 dní pred termínom zasadnutia 
VR SZU. 

 
7. Zasadnutie VR SZU riadi predseda VR SZU, v prípade jeho neprítomnosti ho 

zastupuje podpredseda VR SZU. 
 
8. Činnosť VR SZU sa riadi programom jednotlivých zasadnutí. Pozvánku na 

zasadnutie spolu s programom zasiela členom VR SZU tajomník 
v dostatočnom predstihu. Dokumenty predkladané na zasadnutie VR SZU 
musia byť členom VR SZU doručené najmenej 3 pracovné dni pred termínom 
zasadnutia v elektronickej forme. 

 
9. Postup podľa ods. 6 sa nevzťahuje na mimoriadne zasadnutie VR SZU. 
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10. Ak sa z vážnych dôvodov nemôže niektorý člen VR SZU zúčastniť, je povinný 

sa ospravedlniť predsedovi VR SZU písomnou formou najneskôr 5 dní pred 
termínom konania zasadnutia. Pri opakovanej neospravedlnenej neprítomnosti 
člena VR SZU alebo počas aspoň 6 mesačnej neprítomnosti na zasadnutiach 
VR SZU môže predseda VR SZU navrhnúť AS SZU odvolanie člena VR SZU. 

 

Čl. 5 
 

Priebeh zasadnutia  Vedeckej rady Slovenskej zdravotníckej univerzity  
 

1. Na začiatku zasadnutia VR SZU tajomník zistí uznášaniaschopnosť v VR SZU. 
Výsledok oznámi predsedovi  VR SZU. 

 
2. Predseda VR SZU oboznámi s programom VR SZU prítomných, požiada 

o prípadné doplnenie programu a nechá program schváliť. 
 
3. Predseda VR SZU vykoná kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia. 

Predseda VR SZU vedie vedeckú radu podľa programu. Po vyčerpaní 
programu vyhlasuje zasadnutie za ukončené. 

 
4. Prerokúvanie jednotlivých bodov programu sa začína prednesením 

predkladacej správy. Prerokúvanie bodu programu pokračuje rozpravou. 
Predseda VR SZU udeľuje členom VR SZU slovo v poradí, v akom sa do 
rozpravy prihlásili. 

 
5. Člen VR SZU má v rozprave hovoriť k prerokúvanému bodu programu. Ak sa 

od prerokúvaného bodu odchyľuje, presedajúci ho na to upozorní. Predseda 
VR SZU vyhlási rozpravu za ukončenú, ak sa o slovo nehlási žiaden člen VR 
SZU.  

 
 

Čl. 6 
 

Hlasovanie Vedeckej rady Slovenskej zdravotníckej univerzity 
 
1. VR SZU je schopná uznášať sa vo veciach podľa čl. 2 tohto Rokovacieho 

poriadku VR SZU, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina 
všetkých jej riadnych členov.  

 
2. Predseda VR SZU dáva o záveroch a návrhoch hlasovať. Ak sa zasadnutie 

VR SZU uskutočňuje on-line formou, je zabezpečené on-line hlasovanie. 
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3. Hlasujú  iba riadni členovia VR SZU. Hlasovanie sa uskutočňuje verejne  
alebo tajne. Pre uskutočnenie hlasovania VR SZU na návrh predsedu  schváli 
dvoch svojich členov ako skrutátorov. Za riadny priebeh hlasovania 
zodpovedajú dvaja skrutátori. 

4. Skrutátorov na návrh predsedu VR SZU schvaľuje VR SZU nadpolovičnou 
väčšinou všetkých prítomných členov. 

5. Tajne sa hlasuje vo veciach podľa čl. 2 písm. d), f), g), j), k), l), m), tohto 
rokovacieho poriadku VR SZU. 

6. Na platné uznesenie VR SZU pri verejnom hlasovaní je potrebný súhlas 
nadpolovičnej väčšiny všetkých prítomných členov VR SZU. 

 
7. Na platné uznesenie VR SZU pri tajnom hlasovaní je potrebný súhlas 

nadpolovičnej väčšiny všetkých členov VR SZU. 
 
8. Výsledok hlasovania oznámi predseda VR SZU ihneď na zasadnutí VR SZU. 
 
9. Člen VR SZU je vylúčený zo spravodajstva a hlasovania v osobných veciach 

alebo vo veciach osôb, ktoré sú s ním v príbuzenskom vzťahu. Tieto 
skutočnosti člen VR SZU oznámi pred rokovaním predsedovi VR SZU. 

 
10. Prijaté uznesenie možno zmeniť alebo odvolať novým hlasovaním na tom 

istom zasadnutí VR SZU, ak sa zistí chyba v procese hlasovania. 
O opätovnom hlasovaní rozhoduje predseda VR SZU. 

 
Čl. 7 

 
Hlasovanie formou per rollam 

 
1. V mimoriadne naliehavých veciach alebo veciach hodných osobitného zreteľa 

alebo v prípade, ak povaha veci, ktorá má byť predmetom uznesenia VR SZU 
neznesie odklad do najbližšieho zasadnutia VR SZU, môže byť uznesenie 
prijaté osobitnou korešpondenčnou alebo elektronickou formou – per rollam. 
O použití hlasovania formou per rollam na prijatie uznesenia VR SZU 
rozhoduje predseda VR SZU.  

 
2. Hlasovanie formou per rollam nemožno použiť na prijatie uznesenia, 

pri ktorom sa uplatňuje procedúra tajného hlasovania. 
 
3. K hlasovaniu formou per rollam sa môžu členovia VR SZU vyjadriť do piatich 

dní po doručení rozhodnutia o jej použití alebo súčasne so svojím 
rozhodnutím o hlasovaní. 
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4. Ak člen VR SZU nesúhlasí s hlasovaním formou per rollam na prijatie 
uznesenia VR SZU, svoje stanovisko odôvodní. Odôvodnené stanovisko sa 
pre účely uznášaniaschopnosti VR SZU posudzuje ako ospravedlnená 
neprítomnosť na hlasovaní. 

 
5. Po ukončení hlasovania formou per rollam podpredseda VR SZU vyhodnotí 

výsledky hlasovania a o hlasovaní návrhu uznesenia vypracuje záznam, ktorý 
schvaľuje svojím podpisom predseda VR SZU. Záznam o výsledkoch 
hlasovania VR SZU formou per rollam spolu s uznesením doručí poverený 
zamestnanec elektronickou formou členom VR SZU najneskôr do desiatich 
pracovných dní odo dňa ukončenia hlasovania.  

 
6. Uznesenia VR SZU prijaté hlasovaním formou per rollam majú rovnakú 

záväznosť ako uznesenia prijaté na zasadnutí VR SZU. 
 

Čl.8 
 

Zabezpečenie činnosti Vedeckej rady Slovenskej zdravotníckej univerzity 
 

1. Predseda VR SZU poveruje organizáciou administratívnych prác spojených 
s činnosťou VR SZU tajomníka VR SZU a kanceláriu rektora SZU. 

2. Zo zasadnutia VR SZU vypracuje tajomník VR SZU zápisnicu, overí ju určený 
člen VR SZU a predložia ju predsedovi VR SZU.  Zápisnica obsahuje: 

a) deň a miesto zasadnutia, 

b) prezenčnú listinu, 

c) meno a priezvisko zapisovateľa, 

d) prerokované veci v poradí v akom sa prerokovali. 

3. Pri každom prerokovanom bode tajomník uvedie označenie prerokovaného 
bodu, meno a priezvisko navrhovateľa, znenie návrhu, pozmeňovacie 
a doplňovacie návrhy, záznam z rokovania o návrhu a výsledok hlasovania. 

 
4. Zápisnica je doručená členom VR SZU do 14 pracovných dní od ukončenia 

zasadnutia. 
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Čl. 9  
 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Ruší sa Rokovací poriadok Vedeckej rady Slovenskej zdravotníckej univerzity 
v Bratislave, schválený  dňa 20.06.2019. 

 
2. Tento Rokovací poriadok VR SZU nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho 

schválenia VR SZU na návrh predsedu VR SZU. 

 
 
V Bratislave, dňa 5. december 2020 
 

 
 
 

 
prof. MUDr. Peter ŠIMKO, CSc. 

predseda Vedeckej rady 
Slovenskej zdravotníckej univerzity 

 



Príloha č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

Technické usmernenie on-line 
pripojenia pre členov Vedeckej rady 
Slovenskej zdravotníckej univerzity  

v Bratislave 



1. Možnosť on-line prihlásenia sa k Vedeckej rade SZU. 
 

 

2. Technické požiadavky pre pripojenie. 
 
Odporúčané zariadenia pre MS Teams sú PC (je potrebné mať pripojenú  webkameru) 

príp. notebook a stabilné internetové pripojenie. 

 

3. Prihlásenie sa k on-line zasadnutiu VR SZU, tajné hlasovanie. 
 
Člen VR SZU sa prihlási svojimi prihlasovacími údajmi do aplikácie MS TEAMS, ktorá je 

voľne dostupná na adrese: https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-365/microsoft-
teams/download-app a nainštaluje si ju. Po skončení inštalácie, klikne na ikonu MS TEAMS 
a spustí aplikáciu, zadá svoje prihlasovacie údaje (viď. obrázok nižšie). Prihlasovacie meno má 
tvar meno.priezvisko@szu.sk.  

 
 
  

 

 

 

Člen sedeckej rady SZU (ďalej len VR SZU), ktorý sa nemôže osobne zúčastniť
 zasadnutia, mĄ možnosť využiť on-line pripojenie cez aplikáciu Microsoft TEAMS (ďalej len MS
 TEAMS). Ak je člen VR zamestnancom SZU, na prihlásenie mu postačí prihlasovacie meno
 a heslo, ktoré používa v rámci svojho pracovného e-mailu Office 365. Ak je externým členom
 VR, je potrebné aby nahlásil na adresu: kancelaria.rektora@szu.sk svoju e-mailovú adresu, na
 ktorú mu budú poslané prihlasovacie údaje do MS TEAMS. 

Následne klikne na ľavú ponuku, kde nájde svoje tímy  a klikne na tím VZ  SZU (viď obrázok 
nižšie). 



  

 

Po otvorení tímu sa mu zobrazí možnosť pripojiť sa on-line k zasadnutiu VR SZU, kliknutím sa 
zobrazí daná udalosť (viď obrázok nižsie). 

 

 

Kliknutím sa členovi VR SZU otvorí udalosť a v pravom hornom rohu klikne na pripojiť sa, 
následne na pripojiť sa teraz a môže sledovať on-line zasadnutie VR SZU. Pri on-line zasadnutí 
VR SZU je prítomný aj technik oddelenia informačných technológií. 

 

 

 



4. Priebeh tajného hlasovania on-line 

 

Po ukončení, skrutátor VR SZU hlasy spočíta a oznámia sa výsledky hlasovania. 

 

5. Priebeh verejného hlasovania on-line 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predseda VR SZU vyzve členov sZ, aby pristúpili k tajnému hlasovaniu. Priamo v 
skupine „Vedecká rada SZU“ sú vložené otázky (viď obrázok nižšie), ktoré sú 
predmetom tajného hlasovania. Člen VR SZU označí svoju odpoveď a potvrdí kliknutím 
na „Odoslať hlas“.   

Predseda VR SZU vyzve členov sZ, aby pristúpili k verejnému hlasovaniu.
 Členovia pripojení cez MS Teams ústne odovzdajú svoj hlas, následne predseda 
VR SZU ukončí hlasovanie a oznámia sa výsledky. 


