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Prvá časť 

Úvodné ustanovenia 
 

Článok 1 

Predmet úpravy 

 
Táto smernica rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (ďalej len 
„SZU“) je vnútornou vykonávacou normou vydanou rektorom, ktorej cieľom je stanoviť 
sústavu vnútorných predpisov na SZU a zabezpečiť jednotný postup pri ich tvorbe, 
pripomienkovaní, vydávaní, schvaľovaní, registrovaní, zverejňovaní a distribuovaní. 
 

Článok 2 

Základné pojmy 

 
(1) Správcom vnútorného predpisu (ďalej len „správca“) je kancelária rektora SZU, 

ktorá vnútorný predpis predkladá na schválenie, eviduje, archivuje a zverejňuje 
v SharePointe a na webovom sídle SZU. 

(2) Spracovateľom vnútorného predpisu (ďalej len „spracovateľ“) je organizačný útvar, 
ktorý vnútorný predpis vypracoval, resp. na činnosť ktorého sa vzťahuje. 
Spracovateľ  kontroluje realizáciu vnútorného predpisu, z neho vyplývajúce úlohy 
a opatrenia. Spracovateľ tiež aktualizuje vnútorný predpis, alebo dáva podnet na 
jeho zrušenie. 

(3) Poriadky sú vnútorné predpisy, ktoré vytvárajú dôležité systémy na SZU, určujú 
ich štruktúru, pôsobnosť a základné pravidlá organizačného alebo sociálneho 
charakteru (napr. organizačný, pracovný poriadok, študijný poriadok). 

(4) Smernice sú záväzné vnútorné normatívne akty organizačného charakteru, ktoré 
stanovujú metódy, spôsoby, prostriedky, formy a postup vykonávania jednotlivých 
činností. Obsah smerníc nesmie byť v rozpore s právnymi predpismi a vnútornými 
predpismi SZU. 

(5) Príkazy majú charakter individuálnych riadiacich aktov, ktoré sa vzťahujú na 
konkrétny prípad alebo skupinu prípadov. 

(6) Metodické pokyny sú vykonávacie vnútorné predpisy metodického charakteru, 
ktoré podrobne určujú postup a obsahové zameranie konkrétnych činností. 
Usmerňujú a zjednocujú výkon jednotlivých činností a postupov zamestnancov a 
organizačných útvarov pri výkone týchto činností. 

(7) Opatrenia sú vnútorné predpisy riadiaceho a informatívneho charakteru, ktoré 
oboznamujú príslušných zamestnancov a príslušné organizačné útvary s výstupmi 
riadiaceho a kontrolného procesu vedenia SZU.  

(8) Oznámenia sú vnútorné predpisy informatívneho charakteru, ktoré oboznamujú 
príslušné osoby a organizačné útvary s určitými skutočnosťami a záležitosťami 
SZU. Majú jednorazový charakter s obmedzeným okruhom pôsobnosti a s 
obmedzenou platnosťou. 

(9) Rozhodnutia sú informatívne normy oboznamujúce zamestnancov s 
organizačnými opatreniami, úlohami a cieľmi SZU. Rozhodnutia sa používajú 
vtedy, ak sa zriaďujú, rozdeľujú alebo zrušujú organizačné útvary SZU. Majú 
zväčša jednorazový charakter s obmedzeným okruhom pôsobnosti. Rozhodnutia 
musia byť s súlade s právnymi predpismi vyššej právnej sily. 

(10) Legisvakačná doba je doba medzi platnosťou a účinnosťou právneho predpisu, 
počas ktorej sa adresáti majú možnosť s novým vnútorným predpisom oboznámiť. 
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(11) Konsolidované znenie vnútorného predpisu je aktuálne úplné znenie právneho 
predpisu k určitému dátumu, ktoré vzniká zapracovaním jeho poslednej 
aktualizácie, resp. po vykonaní opravy v zmysle čl. 13 tejto smernice, do jedného 
zrozumiteľného dokumentu. Konsolidované znenie je nezáväzným dokumentom, 
ktorý nemá právnu silu. 

Článok 3 

Sústava vnútorných predpisov 

(1) Sústavu vnútorných predpisov SZU tvoria: 
a) vnútorné predpisy schvaľované Akademickým senátom SZU (ďalej len „AS“) na 

návrh rektora1 
b) vnútorné predpisy schvaľované AS na návrh predsedu AS2 
c) vnútorné predpisy schvaľované AS na návrh dekana, po odsúhlasení rektorom,3 
d) vnútorné predpisy schvaľované Vedeckou radou SZU (ďalej len „VR SZU“), 
e) organizačné a riadiace akty vydávané rektorom (smernice, príkazy a iné 

vnútorné predpisy)4, 
f) ďalšie predpisy, ak tak určí Štatút SZU alebo zákon o vysokých školách. 

(2) Vnútorné predpisy schvaľované AS na návrh rektora podpisuje predseda AS 
a rektor.  

(3) Vnútorné predpisy schvaľované AS na návrh predsedu AS podpisuje predseda 
AS. 

(4) Vnútorné predpisy schvaľované VR podpisuje rektor. 
(5) Vnútorné predpisy vydávané rektorom podpisuje rektor. 

 

 

Druhá časť 

Všeobecné ustanovenia 
 

Článok 4 

Štruktúra vnútorných predpisov 

(1) Vnútorný predpis sa člení na články, ktoré sú označené arabskými číslicami a 

názvom. Články sú v závislosti od obsahu členené do jednotlivých odsekov 

označovaných arabskými číslicami. Odseky môžu byť členené do jednotlivých 

bodov, ktoré sú označované malými písmenami abecedy. 

(2) Vnútorný predpis obsahuje najmä: 

a) titulnú stranu, ktorá obsahuje: 

• názov univerzity, ktorá vnútorný predpis vydáva,  

• druh a číslo vnútorného predpisu,  

• názov vnútorného predpisu,  

• meno, funkciu a podpis spracovateľa,  

• dátum spracovania,  

 
1 § 15 ods. 1písm.a), c) až f) a j) až m) zákona o vysokých školách 
2 § 15 ods. 1. písm. g) až i) zákona o vysokých školách a 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 
3 Štatút fakulty a organizačný poriadok fakulty 
4 Čl. 5 ods. 4 Organizačného poriadku SZU 
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• meno, funkciu a podpis schvaľovateľa,  

• dátum schválenia,  

• dátum vydania (dátum zverejnenia na webovom sídle SZU),  

• dátum účinnosti,  

• číslo výtlačku; 

b) úvodné ustanovenia, v ktorých sa uvedie dôvod a účel vydania vnútorného 

predpisu, oblasť pôsobnosti; môžu sa v nich definovať, ak je to potrebné, 

používané pojmy a skratky, aktívne derogácie, pasívne derogácie, nadradené 

predpisy; 

c) všeobecné a osobitné ustanovenia, v ktorých sa uvádza samotná 

problematika vnútorného predpisu; 

d) spoločné ustanovenia, v ktorých sa uvedie zodpovednosť za kontrolu 

dodržiavania vnútorného predpisu, sankcie v prípade nedodržiavania 

vnútorného predpisu; 

e) prechodné a zrušovacie ustanovenia, v ktorých sa uvádza, ktoré vnútorné 

predpisy vydávaný vnútorný predpis ruší, mení, dopĺňa alebo s ktorými úzko 

súvisí; môžu sa uviesť aj predpisy, metodiky, metodické usmernenia, 

metodické pokyny, smernice, príkazy rektora a pod., ktoré boli vydané pred 

účinnosťou tohto vnútorného predpisu a ktoré vydávaný vnútorný predpis ruší.  

f) záverečné ustanovenia, v ktorých sa uvádza záväznosť, platnosť a účinnosť 

vnútorného predpisu; 

g) prílohy – ak je to potrebné, uvádza sa zoznam príloh s príslušnými formulármi; 

h) súvisiace predpisy – v tejto časti sa uvedie zoznam predpisov, na ktoré sa 

odkazuje vo vnútornom predpise, resp. ktoré boli použité pri tvorbe vnútorného 

predpisu. 

 

Článok 5 

Formálna úprava vnútorných predpisov 

 

(1) Vnútorné predpisy väčšieho rozsahu (napr. poriadky, smernice, metodické 

usmernenia) sa viažu. Ostatné druhy vnútorných predpisov sa zakladajú do obalov 

podľa druhu a roku vydania. 

(2) Obsahové členenie vnútorných predpisov: 

a) časť, 

b) článok,  

c) odsek.  

(3) Časť je označená textom a poradovým číslom, napr. Prvá časť. 

(4) Článok je označený textom poradovým arabským číslom, napr. Článok 1. 

(5) Každá časť alebo článok môže mať svoj nadpis. 

(6) Strany vnútorného predpisu sa označujú číslom v päte dokumentu vpravo, okrem 

titulnej strany.  

(7) Text vnútorného predpisu sa píše písmom Arial alebo Times New Roman 

veľkosťou 12, názvy častí veľkosťou 14 a názvy článkov veľkosťou 12.  

(8) Prílohy vnútorného predpisu sú označované ako Príloha 1, Príloha 2 atď.. 

Označenie prílohy je umiestnené vľavo hore. Ak je súčasťou vnútorného predpisu 

len jedna príloha označí sa len názvom „Príloha“ bez číslovania. 



 
 

7 
 

(9) Dátum schválenia a dátum účinnosti sa uvádzajú v tvare, ktorý je jednoznačný a 

nespochybniteľný, prípadne s vypísaním daného mesiaca v slovnej podobe.  

 

Článok 6 

 Pravidlá číslovania a označenia druhy vnútorných predpisov 

(1) Pridelenie poradového čísla vnútorného predpisu zabezpečuje kancelária rektora 

(správca), ktorá je zodpovedná za vedenie centrálnej evidencie vnútorných 

predpisov. 

(2) Označenie druhu a číslovanie vnútorných predpisov: 

a) Poriadok – P/P.Č./rok - napr. P/1/2022 

b) Smernica – S/P.Č/rok – napr. S/2/2022 

c) Príkaz – PR/ P.Č/rok – napr. PR/6/2022 

d) Metodický pokyn – MP/P.Č./rok – napr. MP/3/2022 

e) Opatrenie – OP/P.Č./rok – napr. OP/4/2022 

f) Oznámenie – OZ/P.Č./rok – napr. OZ/5/2022 

g) Rozhodnutie – R/ P.Č/rok – napr. R/6/2022 

(3) Číslovanie začína od čísla 1 až po xx v danom roku. Každý nový rok sa začína 

číslovať číslom 1. Každý druh vnútorného predpisu má samostatné číslovanie. 

(4) Názov predpisu musí byť jednoznačný, nezameniteľný s iným názvom, výstižný a 

zrozumiteľný. Musí obsahovať aj označenie, o aký druh predpisu ide, napr. 

poriadok, smernica, príkaz a pod. 

 

Článok 7 

Postup vypracovania vnútorného predpisu 

(1) Podnet na spracovanie návrhu vnútorného predpisu alebo na aktualizáciu 

vnútorného predpisu je oprávnený podať každý člen akademickej obce SZU. 

(2) Návrh vnútorného predpisu vypracuje zamestnanec, do ktorého vecne a obsahovo 

predmetná činnosť patrí (ďalej „spracovateľ“). 

(3) Spracovateľ v priebehu vypracovania návrhu vnútorného predpisu spolupracuje s 

príslušnými odbornými organizačnými útvarmi SZU a s právnym oddelením SZU.  

(4) Spracovateľ vypracuje návrh vnútorného predpisu, ktorý po spracovaní predloží 

na zaevidovanie a pridelenie čísla a označenie druhu správcovi.  

(5) Spracovateľ zodpovedá za dodržanie všeobecných zásad pre tvorbu a vydávanie 

vnútorných predpisov, za obsahovú, vecnú a formálnu stránku vnútorného 

predpisu a za súlad navrhovaného vnútorného predpisu so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi a s už vydanými vnútornými predpismi SZU. 

(6) Spracovateľ po zaevidovaní a pridelení čísla predkladá návrh vnútorného predpisu 

na pripomienkové konanie.  

 

Článok 8 

 Pripomienkové konanie 

(1) Pripomienkové konanie je proces, ktorého cieľom je skvalitniť návrh vnútorného 

predpisu prostredníctvom širšej účasti zamestnancov a odborných organizačných 
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útvarov. Účelom pripomienkového konania je odstránenie prípadných nesúladov 

so všeobecne záväznými právnymi predpismi a ostatnými vnútornými predpismi 

SZU. 

(2) Pripomienkové konanie začína predložením návrhu vnútorného predpisu zo strany 

spracovateľa na posúdenie vedeniu SZU (prorektor SZU, kvestor, riaditeľ 

kancelárie rektora) a následne tomu odbornému organizačnému útvaru/útvarom  

do ktorého vecne a obsahovo predmetná činnosť patrí (ďalej pripomienkujúci) na 

úrovni SZU a fakúlt SZU. 

(3) Spracovateľ určí záväzný termín a spôsob na predloženie pripomienok (príloha č. 

2). Pripomienkové konanie organizačne a vecne zabezpečuje spracovateľ. 

(4) Pripomienky k návrhu vnútorného predpisu doručia pripomienkujúci na 

pripomienkovom liste v stanovenom termíne. 

(5) Pripomienky musia byť formulované spôsobom návrhu zmeny textu alebo 

návrhom na doplnenie textu návrhu vnútorného predpisu. Pripomienky musia byť 

zdôvodnené. Pripomienky zaslané po termíne spracovateľ neakceptuje. 

Pripomienky sa zasielajú elektronicky spracovateľovi na prílohe č. 2. 

(6) V prípade, že k návrhu vnútorného predpisu nie sú pripomienky, pripomienkujúci 

vyjadrí svoj súhlas s návrhom vnútorného predpisu elektronickou formou. 

(7) Spracovateľ vyhodnotí pripomienkové konanie, v ktorom posúdi závažnosť 

jednotlivých pripomienok. Na pripomienkovom liste uvedie svoje stanovisko k 

pripomienkam. Uvedie, ktoré pripomienky akceptuje a zapracuje do návrhu 

vnútorného predpisu. Zdôvodní, ktoré pripomienky neakceptuje. Vyhodnotenie 

pripomienkového konania zašle všetkým pripomienkujúcim. 

(8) Spracovateľ po zohľadnení všetkých oprávnených a opodstatnených pripomienok 

vypracuje finálne znenie vnútorného predpisu. 

(9) Vnútorný predpis v dvoch rovnopisoch spracovateľ odovzdá správcovi spolu s 

kompletnou a úplnou dokumentáciou z pripomienkového konania. 

(10) Spracovateľ odovzdá vnútorný predpis správcovi aj v elektronickej forme.  

(11) Správca zabezpečí formálnu kontrolu vnútorného predpisu a predloží ho na 

schválenie podľa druhu vnútorného predpisu.  

 

Článok 9 

Schválenie, vydanie a zverejnenie vnútorného predpisu 

(1) Schválenie vnútorného predpisu v zmysle čl. 3 ods. 1 tejto smernice závisí od 

druhu vnútorného predpisu a musí byť v súlade so zákonom o vysokých školách 

a Štatútom SZU. 

(2) Po schválení vnútorného predpisu správca zabezpečí označenie výtlačkov číslom 

výtlačku podľa platného rozdeľovníka, ktorý spracuje zamestnanec/organizačný 

útvar zodpovedný za personálnu agendu. 

(3) Prvý rovnopis schváleného vnútorného predpisu sa uschováva u správcu a je vždy 

označený ako výtlačok č. 1. 

(4) Druhý rovnopis schváleného vnútorného predpisu sa uschováva u spracovateľa a 

je vždy označený ako výtlačok č. 2.  

(5) Distribúciu ostatných výtlačkov vnútorného predpisu v elektronickej podobe 

zabezpečí správca v súlade s platným rozdeľovníkom. 
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(6) Vedúci zamestnanci podľa platného rozdeľovníka sú povinní 

bezodkladne/najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia výtlačku zabezpečiť 

preukázateľné oboznámenie všetkých podriadených zamestnancov s vydaným 

vnútorným predpisom. 

(7) V prípade, ak zamestnanec v čase určenom na oboznámenie sa s vnútorným 

predpisom nie je prítomný v práci, tak ho nadriadený vedúci zamestnanec 

oboznámi s vnútorným predpisom ihneď v nasledujúci deň po skončení jeho 

neprítomnosti.  

(8) Oboznámenie sa s vnútorným predpisom všetci zamestnanci potvrdzujú svojím 

podpisom s uvedením dňa oboznámenia na samostatnej strane príslušného 

vnútorného predpisu.  

(9) Vnútorné predpisy v elektronickej forme sa umiestňujú  u správcu a v SharePointe. 

Ich zverejnenie v SharePointe a na webovej sídle SZU, ako aj aktualizáciu, 

zabezpečuje správca. 

(10) Vnútorné predpisy sú vydávané/zverejnené v elektronickej podobe na webovom 

sídle SZU, v časti „úradná výveska“ do 24 hodín od ich schválenia. 

 

Článok 10 

Záväznosť, platnosť a účinnosť vnútorného predpisu 

(1) Vnútorné predpisy sú záväzné pre všetkých zamestnancov SZU, pokiaľ konkrétny 

vnútorný predpis neurčuje inak.  

(2) Platnosť vnútorného predpisu je deň jeho zverejnenia na webovom sídle SZU, 

v časti „úradná výveska“, ktorý je zhodným s dňom vydania vnútorného predpisu. 

(3) Účinnosť vnútorného predpisu znamená, že vnútorný predpis je pre adresátov 

záväzný a môže byť aplikovaný. Účinnosť vnútorného predpisu nastáva 15. dňom 

od dňa jeho platnosti, ak v nich nie je stanovený iný deň nadobudnutia účinnosti. 

Vnútorné predpisy, ktoré vyžadujú registráciu na ministerstve zdravotníctva sú 

účinné dňom uvedeným v rozhodnutí ministerstva zdravotníctva o ich registrácii. 

 

Článok 11 

Centrálna evidencia a archivácia vnútorných predpisov 

(1) Centrálna evidencia vnútorných predpisov je zoznam všetkých vydaných a 

platných vnútorných predpisov. 

(2) Centrálna evidencia vnútorných predpisov obsahuje  

a) druh a číslo vnútorného predpisu,  

b) názov vnútorného predpisu, 

c) meno, priezvisko a funkciu spracovateľa, 

d) dátum platnosti, 

e) dátum účinnosti, 

f) dobu platnosti (ak je vnútorný predpis časovo vymedzený), 

g) zmeny vnútorného predpisu (ak je vnútorný predpis aktualizovaný). 

(3) Centrálna evidencia vnútorných predpisov je vedená správcom v elektronickej 

podobe, v SharePointe. Je zverejnená obvyklým spôsobom na webovom sídle 

SZU, v časti „úradná výveska“, prípadne v informačnom systéme SZU (MAIS). 
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(4) Správca je zodpovedný za dopĺňanie nových vnútorných predpisov do zoznamu 

všetkých vydaných a platných vnútorných predpisov.  

(5) Originály vnútorných predpisov sa vyhotovujú v dvoch rovnopisoch, pričom jeden 

rovnopis sa archivuje u správcu a ďalší u spracovateľa. Originál uložený u správcu 

sa považuje za spis s trvalou dokumentárnou hodnotou a je určený do trvalej 

archívnej starostlivosti príslušného štátneho archívu.  

(6) Neplatné vnútorné predpisy správca sťahuje z obehu tak v písomnej, ako aj 

elektronickej podobe.  

(7) Originál neplatného vnútorného predpisu spolu s dokumentáciou z 

pripomienkového konania sa označí termínom „neplatný od ..... nahradený .....“ a 

uschováva ho správca v súlade s registratúrnym poriadkom a registratúrnym 

plánom. Po uplynutí uvedenej lehoty ich odovzdá do archívu. 

(8) Originál neplatného vnútorného predpisu spolu s dokumentáciou z 

pripomienkového konania uschováva správca v súlade s registratúrnym 

poriadkom a registratúrnym plánom. Po uplynutí uvedenej lehoty ich odovzdá do 

archívu. 

 

Článok 12 

Aktualizácia vnútorných predpisov 

(1) Aktualizácia vnútorných predpisov sa vykonáva s cieľom zabezpečiť zosúladenie 

vnútorného predpisu so všeobecne záväznými právnymi predpismi a ostatnými 

vnútornými predpismi SZU. 

(2) Každý zodpovedný zamestnanec/organizačný útvar, ktorý bol spracovateľom 

vnútorného predpisu, je povinný priebežne sledovať aktuálnosť ním spracovaných 

a vydaných vnútorných predpisov. 

(3) V prípade potreby je povinný informovať správcu o potrebe aktualizácie 

vnútorných predpisov a vypracovať návrh na ich aktualizáciu. 

(4) Aktualizácia vnútorného predpisu sa vykonáva vydaním dodatku k nemu.  

(5) Na vypracovanie dodatku sa uplatňuje postup ako pri vypracovaní návrhu 

vnútorného predpisu, vrátane pripomienkového konania a schvaľovacieho 

konania. 

(6) Dodatok vnútorného predpisu sa vydáva, schvaľuje a zverejňuje rovnakým 

postupom ako vnútorný predpis. 

(7) Právne oddelenie alebo ním poverený pracovník vypracuje pri každej aktualizácii 

vnútorného predpisu jeho úplné konsolidované znenie, ktoré nepodlieha 

schváleniu a je zverejnené na webovom sídle SZU.  

 

Článok 13  

Oprava vnútorných predpisov 

(1) Oprava vnútorného predpisu sa vykonáva v prípade, ak bola zistená zrejmá chyba 

v písaní alebo zrejmá chyba v počítaní (napr. nesprávne odkazy na články, body 

alebo iné vnútorné predpisy, nesprávne použité pojmy, najmä ak sú v priamom 

rozpore so zákonom, nesprávne citácie zákonov a pod.).  
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(2) Opravou vnútorného predpisu sa nesmie zmeniť účel a zámer pôvodného, 

opravovaného vnútorného predpisu.  

(3) Za opravu vnútorného predpisu zodpovedá spracovateľ. 

(4) Oprava vnútorného predpisu nepodlieha pripomienkovému konaniu, avšak vždy 

musí byť formálne posúdená správcom a schválená podľa druhu vnútorného 

predpisu. 

(5) Spracovateľ je povinný pri každej oprave vnútorného predpisu podľa odseku 1 

tohto článku vypracovať úplné konsolidované znenie vnútorného predpisu, ktoré 

nepodlieha schváleniu a je zverejnené na webovom sídle SZU. 

 

 

Tretia časť 

Osobitné ustanovenia 

Článok 14 

Vnútorné predpisy fakulty 

(1) Fakulty vydávajú vnútorné predpisy fakulty. Vnútorné predpisy fakulty upravujú 
záležitosti fakulty, ktoré patria do jej samosprávnej pôsobnosti a jej vzťah k SZU. 

(2) Dekan fakulty môže vydávať vnútorné individuálne riadiace akty v rámci svojej 
pôsobnosti vo vzťahu k zamestnancom danej fakulty a smernice na základe štatútu 
fakulty. 

(3) Vnútorné predpisy fakúlt a organizačné poriadky súčasti SZU sú evidované na 
súčastiach, ktoré ich vydali.  

(4) Vnútorné predpisy fakúlt, ktoré schvaľuje AS SZU, sú evidované v AS SZU. 
Organizačné poriadky súčastí, ktoré schvaľuje rektor, sú evidované aj v Kancelárii 
rektora. Rovnopisy vnútorného predpisu sú uložené na miestach, kde sú 
evidované. 

(5) Vnútorné predpisy fakúlt a organizačné poriadky súčastí SZU musia byť v súlade 
s vnútornými predpismi SZU. Ak vnútorný predpis vydá samosprávny orgán alebo 
iný subjekt SZU, ktorý nemá právomoc predpis príslušného druhu vydať, takýto 
predpis je nulitný. 

 

Štvrtá časť 

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia 
 

Článok 15 

Spoločné ustanovenia 

(1) Táto Smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov SZU. 

(2) Kontrolu dodržiavania tejto smernice vykonáva správca. 

(3) Nedodržiavanie tejto smernice sa považuje za porušenie pracovnej disciplíny 

podľa Pracovného poriadku SZU. 
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Článok 16 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

(1) Vnútorné predpisy vydané pred účinnosťou tejto smernice, ktoré nie sú v súlade s 

touto smernicou, zostávajú v platnosti do doby ich najbližšej aktualizácie alebo 

zrušenia. 

(2) Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto smernice je možné vykonať len číslovanými 

dodatkami k nej vydanými rektorom.  

(3) Táto smernica nadobúda platnosť dňom zverejnenia na webovom sídle SZU a 

účinnosť 15. dňom odo dňa nadobudnutia platnosti. 

(4) Táto smernica je archivovaná v tlačenej podobe v Kancelárii rektora SZU 

v Bratislave a zverejnená v elektronickej podobe na webovom sídle SZU 

www.eszu.sk. 

 
V Bratislave, dňa 16. januára 2023 

 
 

  

  Dr. h. c. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., v. r.  
            rektor  

 
 
 
Prílohy: 

1. Titulná strana vnútorného predpisu (vzor) 

2. Pripomienkový list (vzor) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eszu.sk/
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Príloha 1: 
Titulná strana vnútorného predpisu (vzor) 
 

 
 

 
 

Slovenská zdravotnícka univerzita 
v Bratislave 
Limbová 12 

833 03 Bratislava 37 

 
Skratka druhu 
VP/P.Č./2023  
 
Výtlačok č.: 1   
 
Lehota uloženia: 10 r. Názov vnútorného predpisu (ďalej 

len „VP“)  

 

 
 

Druh VP č. ..../2023 

 
 

„Spracovateľ“ (Meno a funkcia/Názov spracovateľa VP) v súlade s ustanovením 
.......................... (uviesť odkaz na právny predpis alebo vnútorný predpis SZU, na 
základe ktorého je spracovateľ VP oprávnený vydať resp. navrhnúť na schválenie 

VP) vydáva ............... (názov VP) 
 
 
 

Spracovateľ vnútorného predpisu:  Podpis: Dátum spracovania: 

Schvaľovateľ vnútorného predpisu: Podpis    Dátum schválenia 

Dátum vydania: Platnosť od:  Účinnosť od: 

 
 
 
 
 
 
 

Bratislava 2023 
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Príloha 2: 
Pripomienkový list (vzor) 
 

 

Pripomienkový list k návrhu ...................... (spracovateľ uvedie názov vnútorného predpisu) 

 

Meno a priezvisko spracovateľa: 
 

Meno a priezvisko pripomienkujúceho: 
 

Číslo 
Znenie pripomienok 

s odôvodnením 

Typ pripomienky: 
zásadná – Z, 
obyčajná – O 

Akceptovanie 
pripomienok 

(Áno/Nie) 

Odôvodnenie 
neakceptovania 

pripomienok 
spracovateľom 

1. 

 
 
 
 
 

   

2. 

 
 
 
 
 

   

3. 

 
 
 
 
 

   

 
 

Podpis pripomienkujúceho: 
Dátum: 


