
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zásady rokovania  

Akademického senátu Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 

o vyjadrení sa k návrhu ministra zdravotníctva SR na vymenovanie alebo 

odvolanie rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave  

 

 

ktoré podľa § 9 ods.. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  s c h v á l i l Akademický senát Slovenskej zdravotníckej univerzity  

v Bratislave dňa   18. marca  2022. 

 
 

 

 

 

 

 



Tieto Zásady rokovania Akademického senátu Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 

(ďalej len zásady v príslušnom gramatickom tvare)  o vyjadrení sa k návrhu ministra 

zdravotníctva SR na vymenovanie alebo odvolanie rektora upravujú osobitný priebeh 

rokovania na zasadnutí Akademického senátu SZU (ďalej len AS SZU)  na ktorom sa prítomní 

členovia Akademického senátu vyjadrujú k návrhu ministra zdravotníctva SR na vymenovanie 

alebo odvolanie rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. 

Článok č. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

(1) Menovanie alebo odvolanie rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 

navrhuje minister zdravotníctva Slovenskej republiky prezidentovi republiky v zmysle § 45 

ods. 3 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

(2) Návrh na odvolanie alebo vymenovanie rektora predkladá minister zdravotníctva 

prezidentovi republiky po predchádzajúcom vyjadrení AS SZU.  

(3) Ak sa AS SZU nevyjadrí do 15 dní od doručenia žiadosti ministra zdravotníctva 

o vyjadrenie, má sa za to, že vyjadrenie dal. 

 

Článok 2 

Priebeh osobitného rokovania AS  SZU 

 

(1) Predseda AS SZU zvolá zasadnutie AS SZU do troch dní od doručenia návrhu ministra 

zdravotníctva SR na vymenovanie alebo odvolanie rektora SZU v Bratislave. 

(2) Návrh ministra zdravotníctva SR na vymenovanie alebo odvolanie rektora predloží predseda 

AS SZU do programu rokovania senátu. 

(3) Členovia senátu sú s bodom programu uvedeným v čl. 2 oboznámení v čase od doručenia 

návrhu ministra do zvolania zasadnutia AS SZU. 

(4) Na zasadnutie AS SZU, ktorého bodom programu je rokovanie o návrhu ministra 

zdravotníctva na vymenovanie alebo odvolanie rektora, je prizvaná osoba, ktorej návrh sa týka. 

(5) Na schválenie bodu programu, rokovanie a prijatie uznesenia AS SZU o vyjadrení sa 

k návrhu ministra zdravotníctva na vymenovanie alebo odvolanie rektora je potrebná 

nadpolovičná väčšina členov AS SZU. 

(5) Zasadnutie AS SZU prebieha podľa programu schváleného na začiatku zasadnutia. 

(6) Predseda AS SZU na zasadnutí senátu prednesie návrh ministra zdravotníctva  

na vymenovanie alebo odvolanie rektora. 

(7) K návrhu ministra zdravotníctva na vymenovanie alebo odvolanie rektora sa vedie krátka 

rozprava. Súčasťou rozpravy môže byť vystúpenie, prednesenie koncepcie ďalšieho rozvoja 

osoby navrhnutej na vymenovanie na funkciu rektora, alebo  vystúpenie osoby navrhnutej na 

odvolanie z funkcie rektora. 



(8) Členovia AS SZU sa tajne vyjadria k návrhu ministra zdravotníctva SR prostredníctvom 

vzorového tlačiva, ktoré je uvedené v prílohe č. 1 alebo v prílohe č. 2. 

(9) Výsledok vyjadrenia sa členov AS SZU  zabezpečujú traja skrutátori poverení predsedom 

AS SZU (dvaja za zamestnaneckú časť AS SZU a jeden za študentskú časť AS SZU). Každý 

skrutátor je z inej fakulty.  

(10) Predseda AS SZU oboznámi členov AS SZU o výsledku vyjadrenia sa členov AS SZU 

k návrhu ministra. 

(11) AS SZU prijme uznesenie o vyjadrení sa k návrhu ministra na vymenovanie alebo 

odvolanie rektora SZU. Predseda AS SZU zašle ministrovi zdravotníctva SR predmetné 

uznesenie ako výpis zo zápisnice z rokovania AS SZU najneskôr do troch dní. 

(12) O priebehu zasadnutia AS SZU a výsledku stanoviska členov AS SZU k návrhu ministra 

zdravotníctva SR spíše tajomník AS SZU zápisnicu, ktorú v lehote do 7  dní odošle členom AS 

SZU a zverejní na webovom sídle SZU. 

 

Článok 3 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) V prípade nejasností s výkladom týchto zásad, alebo vyskytnutia sa situácie, ktorá nie je 

upravená v týchto zásadách, výklad uskutoční a postup určí predsedníctvo AS SZU. 

(2) Tieto zásady rokovania Akademického senátu Slovenskej zdravotníckej univerzity  

v Bratislave o vyjadrení sa k návrhu ministra zdravotníctva SR na vymenovanie alebo odvolanie 

rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave boli schválené dňa 18. marca 2022, 

čím nadobudli platnosť a účinnosť. 

(3) Dňom nadobudnutia účinnosti týchto zásad strácajú platnosť a účinnosť Zásady voľby 

kandidáta na funkciu rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a odvolanie 

rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave zo dňa 30. novembra 2017. 

 

 

V Bratislave  dňa 18. marca 2022 

 

        

     prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD., v.r. 

      predseda Akademického senátu 

      Slovenskej zdravotníckej univerzity 

     v Bratislave 

 

 

 


