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ŠTATÚT 

FAKULTY ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ ZDRAVOTNÍCKEJ UNIVERZITY 

V BRATISLAVE 

 so sídlom v Banskej Bystrici 
 

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

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schválil Akademický senát 

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave dňa 14. novembra 2013. 

 

 

Prvá časť 

 

NÁZOV A SÍDLO FAKULTY  

 

Článok 1 

Názov a sídlo fakulty 

 

1. Fakulta zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici (ďalej len „fakulta“) 

bola zriadená v zmysle § 10, odst. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), na základe 

schválenia AS SZU dňa 30. 6. 2005 a v súlade s kladným vyjadrením akreditačnej komisie, 

poradného orgánu Vlády Slovenskej republiky s účinnosťou od  1. 7. 2005. 

  

2. Úplný názov fakulty je „Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity 

v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici.“ Znenie názvu fakulty v anglickom jazyku je: 

„Faculty of Health Care Slovak Medical University in Bratislava with the seat in Banska 

Bystrica.“  

 

3. Fakulta je základnou samosprávnou súčasťou Slovenskej zdravotníckej univerzity 

v Bratislave (ďalej len „SZU“) a vo svojej činnosti sa riadi zákonom č. 131/2002 

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

predpisov, štatútom univerzity, štatútom fakulty a ďalšími záväznými predpismi.   

 

4. Sídlom fakulty je Banská Bystrica.  

 

 

Druhá časť 

 

POSLANIE, POSTAVENIE  A DLHODOBÝ  ZÁMER  FAKULTY 

 

Článok 2 

Poslanie fakulty 

 

1. Poslaním fakulty je:  

a) prispievať k plneniu poslania univerzity a zúčastňovať sa na plnení jej hlavných úloh, 

podieľať sa na študijných programoch vysokoškolského vzdelávania a ďalšieho 

vzdelávania iných fakúlt  univerzity a na celouniverzitných programoch, 

b) zabezpečovať vzdelávanie študentov, ktorí sa pripravujú pre jednotlivé kategórie 

zdravotníckych pracovníkov v bakalárskom a v externej forme štúdia i v magisterskom 
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študijnom programe v akreditovaných študijných programoch, pričom tieto úlohy 

fakulta zabezpečuje v spolupráci so zmluvnými zdravotníckymi a inými zariadeniami, 

c) vychovávať študentov a zdravotníckych pracovníkov k dodržiavaniu zásad 

Hippokratovej prísahy a k ochrane života a zdravia od počatia až po dôstojnú prirodzenú 

smrť, viesť študentov k vysokým morálnym zásadám, občianskej a spoločenskej 

zodpovednosti, k rešpektovaniu hodnôt demokracie, humanizmu a tolerancie, k 

tvorivému, kritickému a nezávislému mysleniu, k zdravému sebavedomiu a národnej 

hrdosti, 

d) organizovať ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v špecializačných 

študijných programoch, certifikovaných pracovných činnostiach v jednotlivých 

zdravotníckych povolaniach formou špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy, 

prípravy na výkon povolania v zdravotníctve a sústavného vzdelávania, 

e) vytvárať nové akreditované študijné programy a uskutočňovať ich, 

f) vykonávať vedeckovýskumnú činnosť, pričom smerovanie fakultného výskumu je 

súčasťou dlhodobého programu univerzity a fakulty, 

g) podieľať sa na rozvoji medzinárodných vzťahov univerzity. 

 

2. Fakulta pôsobí  v  duchu hodnôt demokracie, humanizmu, tolerancie ako apolitická 

inštitúcia.  

 

Článok 3 

Postavenie fakulty 

 

1. Fakulta má právo konať v mene univerzity, rozhodovať a konať vo veciach stanovených 

zákonom  a Štatútom Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (ďalej len „Štatút 

SZU“).  

  

2. Štatutárnym zástupcom fakulty je dekan, ktorý koná v mene fakulty v rozsahu právomocí 

určených týmto štatútom. 

 

3. SZU poskytuje vysokoškolské vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie zdravotníckym 

pracovníkom, pričom na svoju činnosť využíva výučbové zdravotnícke zariadenia, a to 

najmä: kliniky fakultných nemocníc, zariadenia ústavnej a ambulantnej zdravotnej 

starostlivosti, kúpeľné zariadenia a iné akreditované výučbové základne.  

 

4. Fakulta spolupracuje s orgánmi štátnej správy, vyššími územnými celkami, 

vedeckovýskumnými a zdravotníckymi zariadeniami v Slovenskej republike i v zahraničí, 

s úradmi verejného zdravotníctva, zariadeniami sociálnej starostlivosti a zariadeniami 

tretieho sektora a s podnikateľskými subjektmi v oblasti vedy a výskumu.  

 

 

Článok 4 

Dlhodobý zámer fakulty  

 

1. Dlhodobý zámer fakulty v oblasti vzdelávacej, vedeckej, výskumnej, podnikateľskej a ďalšej 

tvorivej činnosti je základným dokumentom fakulty. Dlhodobý zámer fakulty vychádza 

z celouniverzitnej koncepcie rozvoja univerzity. 
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2. Fakulta spracováva dlhodobý zámer najmenej na šesť rokov a každý rok ho aktualizuje. 

Dlhodobý zámer  fakulty a jeho  aktualizáciu  schvaľuje  akademický senát fakulty po  jeho 

predchádzajúcom prerokovaní vo vedeckej rade fakulty. 

 

 

Tretia časť 

 

ZÁKLADNÁ ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA FAKULTY A SPÔSOB URČOVANIA 

POČTU A ŠTRUKTÚRY PRACOVNÝCH MIEST FAKULTY 

 

Článok 5 

Základná organizačná štruktúra fakulty 
 

1. Fakulta má tieto súčasti: 

a) dekanát, 

b) katedry, 

c) ďalšie súčasti fakulty. 

 

2. Fakulta môže vytvárať aj iné súčasti so súhlasom rektora univerzity. 

 

3. Organizačná štruktúra fakulty a jej súčastí vychádza z organizačnej štruktúry univerzity. 

 

4. Organizácia a riadenie súčastí fakulty je určená organizačným poriadkom univerzity. 

 

5. Súčasti fakulty spolupracujú v oblasti vzdelávania, vedeckého bádania a iných činností. 
 

 

Článok 6 

Spôsob určovania počtu a štruktúry pracovných miest 
 

1. Počet a štruktúru pracovných miest na fakulte navrhuje a na schválenie rektorovi predkladá 

dekan fakulty. 

 

2. Štruktúra  pracovných miest na fakulte obsahuje najmä  počet systemizovaných pracovných 

miest v rámci jednotlivých katedier. 

 

Štvrtá časť 

 

ORGÁNY  A  SYSTÉM  AKADEMICKEJ  SAMOSPRÁVY 

 

Článok 7 

Orgány akademickej samosprávy 

 

Orgánmi akademickej samosprávy fakulty sú:  

a) akademický senát fakulty,  

b) dekan fakulty,  

c) vedecká rada fakulty, 

d) disciplinárna komisia fakulty. 
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Článok 8 

Akademický senát 

 

1. Akademický senát je najvyšším orgánom akademickej samosprávy fakulty. 

 

2. Akademický senát fakulty: 

a) schvaľuje na návrh dekana vnútorné predpisy fakulty, 

b) volí kandidáta na dekana, prípadne navrhuje odvolanie dekana z funkcie; po odvolaní 

dekana alebo po predčasnom skončení funkčného obdobia dekana z iných (napr. 

osobných alebo zdravotných) dôvodov alebo v prípadoch, keď fakulta nemá dekana, 

navrhuje rektorovi osobu na poverenie výkonom funkcie dekana do vymenovania nového 

dekana, 

c) schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie prodekanov, 

d) schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie členov vedeckej rady fakulty, 

e) schvaľuje dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej činnosti fakulty, 

vypracovaný v súlade s dlhodobým zámerom fakulty a univerzity predložený dekanom po 

prerokovaní v kolégiu dekana a vo vedeckej rade fakulty a jeho aktualizáciu, 

f) schvaľuje výročnú správu o činnosti a hospodárení fakulty predloženú dekanom,  

g) pred schválením vo vedeckej rade prerokúva dekanom predložený návrh študijných 

programov, ktoré má uskutočňovať fakulta,  

h) schvaľuje ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných programov uskutočňovaných 

fakultou predložené dekanom, 

i) vyjadruje sa k návrhu dekana po jeho predchádzajúcom schválení rektorom univerzity na 

zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zrušenie, zmenu názvu alebo sídla pracovísk, 

j) volí zástupcu fakulty do Rady vysokých škôl a  zástupcu študentov do Študentskej rady 

vysokých škôl, 

k) jedenkrát do roka podáva akademickej obci fakulty správu o svojej činnosti, ktorú vyvesí 

na verejne prístupnom mieste a zverejní na internetovej stránke fakulty po dobu najmenej 

štyroch rokov, 

l) plní ďalšie úlohy určené vnútornými predpismi univerzity alebo fakulty. 

 

3. Akademický senát fakulty rozhoduje o veciach uvedených v odseku 2 písmeno b), c), d) a j) 

tajným hlasovaním a v ostatných otázkach uvedených v odseku 2 rozhoduje tajným 

hlasovaním, ak o tajnom hlasovaní v danej veci rozhodne. 

 

4. Akademický senát fakulty rokuje formou zasadnutí, ktoré sú verejné. Zasadnutie senátu 

zvoláva jeho predseda alebo podpredseda. Program zasadnutí obdržia členovia senátu 

najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením. Senát je schopný uznášať sa, ak je na jeho zasadnutí 

prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Na prijatie platného uznesenia senátu je 

potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov. Podrobnosti o rokovaní senátu 

upravuje rokovací poriadok akademického senátu.  

 

5. Členovia akademického senátu rozhodujú o prerokovávaných veciach nezávisle a za svoju 

činnosť zodpovedajú akademickej obci fakulty. 
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Článok 9 

Voľby do akademického senátu fakulty 

 

1. Členov zamestnaneckej časti akademického senátu volia v priamych tajných voľbách 

členovia zamestnaneckej časti akademickej obce. Členov študentskej časti akademického 

senátu volia v tajných voľbách členovia študentskej časti akademickej obce. Členstvo 

v akademickom senáte je dobrovoľné a nezastupiteľné.  

 

2. Funkčné obdobie členov akademického senátu je štvorročné. 

 

3. Spôsob voľby členov akademického senátu fakulty upravuje vnútorný predpis fakulty – 

Zásady volieb do akademického senátu. 

 

 

Článok 10 

Dekan 

 

1. Dekan je predstaviteľom fakulty, riadi ju, zastupuje a koná vo veciach fakulty. Dekan je 

v pracovnom pomere s vysokou školou, v ktorom je zaradený na fakulte, ktorú riadi.  

Skončenie pracovného pomeru vzťahujúceho sa na výkon funkcie dekana je podmienené 

predchádzajúcim skončením výkonu funkcie dekana. Vo veciach podľa § 23 ods. 1 zákona 

o vysokých školách koná v mene univerzity. Dekan zodpovedá za svoju činnosť 

akademickému senátu fakulty. Dekan zodpovedá za svoju činnosť rektorovi vo veciach, 

v ktorých koná v mene univerzity, podľa § 23 ods. 1 za hospodárenie fakulty a za svoju 

ďalšiu činnosť v rozsahu určenom vnútornými predpismi univerzity.  

 

2. Dekana vymenúva a odvoláva na návrh akademického senátu fakulty rektor univerzity, ak to 

nie je v rozpore so zákonom.  

 

3. Funkčné obdobie dekana je štvorročné. Na tej istej fakulte môže tá istá osoba vykonávať 

funkciu dekana  najviac dve funkčné obdobia po sebe.    

 

4. Ak fakulta nemá dekana alebo sa dekan vzdá funkcie, nemôže ju zo závažných dôvodov 

vykonávať alebo bol z nej odvolaný, predseda akademického senátu fakulty poverí do 

vymenovania nového dekana, a to najviac na šesť mesiacov, výkonom funkcie dekana 

osobu, s ktorej poverením súhlasí nadpolovičná väčšina členov akademického senátu fakulty 

a túto skutočnosť bezodkladne oznámi rektorovi. Voľby nového dekana sa musia uskutočniť 

do dvoch mesiacov.  

 

5. Dekan vykonáva tieto činnosti: 

a) vydáva vnútorné predpisy fakulty a vypracováva dlhodobý plán rozvoja fakulty, pričom 

tieto dokumenty podliehajú schváleniu v akademickom senáte fakulty, 

b) vymenúva a odvoláva prodekanov fakulty, 

c) koordinuje spoluprácu jednotlivých súčastí fakulty,  

d) určuje podmienky prijatia na štúdium a rozhoduje v  prijímacom konaní o prijatí 

študentov na štúdium študijných programov uskutočňovaných na fakulte, 

e) organizuje štúdium v súlade so študijným poriadkom univerzity a fakulty, vytvára nové  

akreditované študijné programy a uskutočňuje ich na fakulte, 

f) rozhoduje o veciach týkajúcich sa akademických práv a povinností študentov fakulty, 
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g) určuje štruktúru pracovných miest zamestnancov zaradených na fakulte, v rozsahu 

pracovných miest fakulty navrhuje rektorovi univerzity uzatváranie, zmenu, zrušovanie 

pracovnoprávnych vzťahov u zamestnancov univerzity zaradených na fakulte alebo inej 

súčasti univerzity v rozsahu pracovných miest fakulty a ďalších súčastí univerzity, 

h) určuje zameranie a organizovanie výskumnej a vývojovej činnosti, 

i) spolupracuje s  inými vysokými  školami, právnickými osobami a  fyzickými osobami, 

a to aj so zahraničnými, v oblastiach, v ktorých fakulta pôsobí, 

j) zodpovedá za účelné nakladanie s finančnými prostriedkami, ktoré slúžia na plnenie úloh 

fakulty. 

 

 

Článok 11 

     Spôsob voľby kandidáta na dekana fakulty a spôsob prijatia návrhu na jeho odvolanie 

 

1. Kandidáta na funkciu dekana volí  akademický senát fakulty tajným hlasovaním na obdobie 

štyroch rokov. 

 

2. Voľbu kandidáta na funkciu dekana vyhlasuje akademický senát fakulty najmenej 90 dní 

pred uplynutím funkčného obdobia dekana.  

 

3. Voľbu kandidáta na funkciu dekana riadi na rokovaní akademického senátu fakulty volebná 

komisia,  ktorú volí akademický senát fakulty z radov svojich členov. 

 

4. Právo navrhovať kandidáta na funkciu dekana majú členovia akademického senátu fakulty, 

dekan a členovia akademickej obce fakulty z profesorov a docentov fakulty, každý v počte 

najviac jeden kandidát.  

 

5. Na uskutočnenie voľby na funkciu dekana je potrebná prítomnosť najmenej dvoch tretín 

členov akademického senátu fakulty. 

 

6. Na zvolenie kandidáta na funkciu dekana je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých 

členov akademického senátu fakulty. Ak uchádzač nezíska potrebnú väčšinu hlasov, 

akademický senát vyhlási nové voľby kandidáta na funkciu dekana. Ak v prípade viacerých 

uchádzačov nedošlo ku zvoleniu do funkcie dekana v prvom kole volieb, postupujú do 

ďalšieho kola dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov.  

 

7. Návrh na menovanie zvoleného kandidáta do funkcie dekana predloží predseda 

akademického senátu fakulty rektorovi univerzity. 

 

 

Článok 12 

Prodekani 

 

1. Prodekanov vymenúva a odvoláva po schválení akademickým senátom fakulty dekan, 

ktorému sa prodekani zodpovedajú za svoju činnosť. 

 

2. Funkčné obdobie prodekanov je štvorročné. Na fakulte môže tá istá osoba vykonávať 

funkciu prodekana fakulty najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. 
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3. Fakulta má prodekanov pre tieto oblasti:  

a) pedagogickú činnosť,  

b) vedu a výskum.    

V prípade potreby fakulta môže mať prodekanov zodpovedných i za ďalšie oblasti činností. 

 

4. Dekan menuje z prodekanov prvého prodekana, ktorý dekana zastupuje v plnom rozsahu 

počas jeho neprítomnosti.  

 

 

Článok 13 

Tajomník  

 

1. Tajomník fakulty zabezpečuje hospodársky a administratívny chod fakulty. 

 

2. Tajomník fakulty je podriadený priamo dekanovi fakulty. 

 

 

Článok 14 

Poradné orgány dekana 

 

1. Poradnými orgánmi dekana fakulty sú: 

a) vedenie fakulty, 

b) kolégium dekana.  

 

2. Vedenie fakulty je poradný orgán dekana pre riešenie otázok vyžadujúcich kolektívne 

prerokovanie. 

  

3. V prípade potreby môže dekan prizvať na rokovanie vedenia fakulty aj iných akademických 

funkcionárov.  

 

4. Kolégium dekana je poradným orgánom dekana na operatívne riešenie otázok týkajúcich sa 

základných súčastí fakulty. Vyjadruje sa hlavne ku rozvojovým projektom fakulty, k 

zriadeniu výučbových základní. 

 

5. Predsedom kolégia je dekan a jeho členovia sú prodekani, resp. ďalší zamestnanci fakulty 

určení dekanom. 

      

 

 

Článok 15 

Vedecká rada fakulty 

 

1. Členov vedeckej rady fakulty vymenúva a odvoláva dekan po schválení akademickým 

senátom fakulty. Návrhy na členov vedeckej rady podáva akademickému senátu dekan 

fakulty. 

 

2. Predsedom vedeckej rady fakulty je dekan. Členmi vedeckej rady sú významní odborníci z 

oblastí, v ktorých fakulta uskutočňuje vzdelávanie, výskumnú, vývojovú alebo ďalšiu 

činnosť.  
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3. Najmenej jednu štvrtinu a najviac jednu tretinu členov vedeckej rady fakulty tvoria 

odborníci, ktorí nie sú členmi akademickej obce univerzity. 

 

4. Funkčné obdobie členov vedeckej rady fakulty je štvorročné. 

 

5. Členstvo vo vedeckej rade fakulty  je čestné a nezastupiteľné.  

 

6. Vedecká rada je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej 

všetkých členov. 

 

7. Pôsobnosť vedeckej rady fakulty sa riadi § 30 ods. 1 a 2 zákona. Rokovanie vedeckej rady sa 

riadi príslušným rokovacím poriadkom. 

 

 

Článok 16 

Disciplinárna komisia fakulty pre študentov 

 

1. Priestupky študentov fakulty proti disciplíne a všeobecne záväzným predpisom fakulty rieši 

disciplinárna komisia fakulty, ak ide o študenta zapísaného v študijnom programe  fakulty.  

 

2. Členov disciplinárnej komisie fakulty a jej predsedu vymenúva dekan z členov akademickej 

obce fakulty po schválení akademickým senátom fakulty. Polovicu členov tejto komisie 

tvoria študenti. 

 

3. Disciplinárne konanie sa riadi Disciplinárnym poriadkom univerzity pre študentov.  Činnosť 

disciplinárnej komisie sa riadi Rokovacím poriadkom disciplinárnej komisie fakulty. 

 

 

Piata časť  

 

CHARAKTERISTIKA  SYSTÉMU  VYSOKOŠKOLSKÉHO  VZDELÁVANIA  

A SYSTÉMU  ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA 

 

Článok 17 

Rámcové podmienky prijatia na štúdium 

 

1. Podmienky prijatia na vysokoškolské štúdium určuje dekan a  schvaľuje akademický senát 

fakulty. 

 

2. Fakulta v lehote danej zákonom zverejní na úradnej výveske fakulty a na internetovej 

stránke univerzity: 

a) lehotu na podanie prihlášok na vysokoškolské štúdium, 

b) podmienky prijatia na vysokoškolské štúdium, 

c) termín a spôsob overovania splnenia podmienok prijatia na štúdium, 

d) formu a rámcový obsah skúšky, ak je súčasťou overovania schopností prijímacia skúška, 

e) spôsob vyhodnocovania výsledkov, 

f) informácie o počte študentov plánovaných k prijatiu na štúdium príslušného študijného 

programu. 
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3. Počet prijímaných uchádzačov na univerzitu schvaľuje ministerstvo zdravotníctva po 

predložení rektorom na základe návrhov dekanov fakúlt, spoločenskej potreby, informácií 

zdravotníckych zariadení a ďalších kritérií.  

 

 

Článok 18 

Podmienky štúdia na fakulte 

 

1. Fakulta poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v akreditovaných študijných odboroch 

v bakalárskom a magisterskom štúdiu. 

 

2. Podrobnosti o formách poskytovaných programov ustanovuje študijný poriadok fakulty, 

ktorý je súčasťou jej vnútorných predpisov. 

 

 

Článok 19 

Akademické tituly a doklady o absolvovaní štúdia 

 

Absolventom štúdia v jednotlivých stupňoch vysokoškolského vzdelávania  na fakulte sa udeľujú 

akademické tituly a odovzdávajú príslušné doklady: 

a) po skončení bakalárskeho štúdia akademický titul  „bakalár“ (v skratke „Bc.“) a vydá sa im 

vysokoškolský diplom o absolvovaní  študijného  programu v príslušnom zdravotníckom 

študijnom odbore a o udelení akademického titulu, vysvedčenie  o  štátnej  skúške  a  

dodatok  k  diplomu, 

b) po skončení magisterského štúdia v druhom stupni vysokoškolského   vzdelávania sa udelí 

akademický titul „magister“ (v skratke „Mgr.“) a vydá sa im diplom o absolvovaní 

študijného programu v príslušnom zdravotníckom študijnom odbore a o udelení 

akademického titulu, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu, 

c) po skončení rigorózneho konania sa udelí akademický titul „doktor“ ( „PhDr.“ ) a vydá sa im 

diplom o ukončení konania. 

 

 

Článok 20 

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov 

 

1. Fakulta zabezpečuje ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v súlade so zákonom o 

celoživotnom vzdelávaní a nariadením vlády SR o odbornej spôsobilosti na výkon 

zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania  zdravotníckych pracovníkov, 

sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností. 

 

2.   Poskytovanie ďalšieho vzdelávania na fakulte je upravené Študijným poriadkom pre ďalšie 

vzdelávanie. 
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Článok 21         

Vedecká činnosť na fakulte 

 

1. Smerovanie fakultného vedeckého výskumu je súčasťou dlhodobého programu fakulty 

a univerzity, ktorý na návrh dekana fakulty prerokúva vedecká rada fakulty. 

 

2. Činnosť v oblasti vedy a výskumu sa uskutočňuje v súlade s akademickou slobodou  

vedeckého bádania a tvorivej činnosti.  

      

3. Fakulta vytvára vhodné podmienky pre vedeckú činnosť svojich učiteľov, vedeckých 

pracovníkov a  študentov a  je otvorená  pre  spoluprácu s vedeckými pracoviskami 

vysokých škôl, ústavmi SAV a praxou v SR a v zahraničí.  

 

4. Informácie o výsledkoch vedeckého výskumu a o realizovaných projektoch vedy a výskumu 

sústreďuje a spracováva prodekan fakulty pre vedu a výskum.   

       

5. Dekan fakulty je povinný informovať príslušného prorektora o úspešnosti vedecko-

výskumnej práce a najmä o konkrétnych výsledkoch publikovaných v odbornej literatúre, 

v elektronických médiách a zverejnených na národných a medzinárodných podujatiach.  

      

 

Článok 22 

Zahraničné vzťahy 

 

1. Fakulta rozvíja zahraničné vzťahy s vysokými školami v iných krajinách, resp. 

so zahraničnými vedecko-výskumnými inštitúciami.   

 

2. Spolupráca fakulty so zahraničnými partnermi sa týka najmä oblasti vzdelávania, vedy, 

výskumu, vývoja a ďalšej odbornej činnosti v zdravotníctve. 

  

3. Pravidlá a podmienky spolupráce so zahraničným partnerom ustanovuje písomná zmluva o 

spolupráci. Zmluva vymedzuje jej časové trvanie a stanovuje jej finančné, materiálne, 

personálne a organizačné plnenie.  

 

4. Za organizačné zabezpečenie medzinárodnej spolupráce na úrovni fakulty zodpovedá 

koordinátor.  

 

5. Fakulty môžu predkladať návrhy zmlúv o spolupráci so zahraničným partnerom, ale nie sú 

ich oprávnené uzatvárať. V súlade s návrhom zmluvy, pred jej uzatvorením, dekan fakulty 

písomne oboznámi rektora a prorektora pre medzinárodné vzťahy o zmluve a prerokuje 

s nimi rámcové podmienky jej plnenia.    

 

 

Článok 23 

Podmienky štúdia cudzincov 

 

1. Študovať zvolený študijný program na FZ SZU má právo štátny občan SR, občan členského 

štátu EÚ alebo občania štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom 

hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len občan členského štátu) 



 

 

14 

a občan tretieho štátu, ak splnia podmienky prijatia na štúdium. 

 

2. Ak uchádzač o štúdium, ktorý je cudzincom, chce absolvovať výučbu v slovenskom jazyku, 

je spravidla súčasťou jeho prijímacieho konania overenie znalostí slovenského jazyka. 

Dekan môže overovanie znalostí slovenského jazyka odpustiť, ak ide o cudzinca: 

a) ktorého materinským jazykom je slovenský alebo český jazyk, 

b) ktorý úspešne vykonal jazykovú skúšku zo slovenského jazyka.  

 

3. Základné podmienky prijatia na štúdium stanovuje zákon o vysokých školách. Fakulta môže 

stanoviť na prijatie na štúdium jednotlivých študijných programov ďalšie podmienky. 

 

4. Výšku školného a poplatkov spojených so štúdiom cudzincov na fakulte určuje vnútorný 

predpis univerzity. 

 

5. O zabezpečení štúdia cudzinca na fakulte uzatvára fakulta, na ktorej sa uskutočňuje študijný 

program, na ktorý sa cudzinec zapísal, zmluvu o štúdiu. 

 

 

Šiesta časť 

 

ŠKOLNÉ  A  POPLATKY  SPOJENÉ  SO  ŠTÚDIOM  NA  FAKULTE 

 

Článok 24 

Školné a poplatky 

 

1. Univerzita určuje pre jednotlivé študijné programy ročné školné, ktoré sa vzťahuje 

na akademický rok.  

 

2. Výšku ročného školného a poplatkov spojených so štúdiom, formu ich platenia a splatnosť 

určuje rektor vo vnútornom predpise univerzity. 

 

 

Siedma časť  

 

SOCIÁLNA  PODPORA  ŠTUDENTOV 

 

Článok 25 
 

Sociálna podpora študentom fakulty sa poskytuje priamou a nepriamou formou a riadi 

sa ustanoveniami zákona o vysokých školách a Štatútu SZU.  
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Ôsma časť  

AKADEMICKÉ  PRÁVA  A  POVINNOSTI  ŠTUDENTOV 

 

Článok 26 

Študenti fakulty 

 

1. Postavenie študenta fakulty je vymedzené v §69 až 71 zákona. Postup pri zavinenom 

porušení povinností študenta rieši §72 zákona a disciplinárny poriadok fakulty. 

      

2. Rozhodovanie v záležitostiach týkajúcich sa akademických práv a povinností študenta 

je v pôsobnosti fakulty, na ktorej je študent zapísaný na štúdium podľa predmetného 

študijného programu.       

 

3. Záujmy študentov na fakulte reprezentuje študentská časť akademického senátu fakulty.  

 

4. Práva a povinnosti študentov sú vymedzené v študijnom poriadku fakulty. 

 

 

Článok 27 

Študentská samospráva 

 

1. Študenti sa podieľajú na samospráve fakulty zastúpením v akademickom senáte fakulty 

a v študentskej rade fakulty. 

 

2. Členovia študentskej  časti  si volia svojich zástupcov do samosprávnych orgánov zo svojich 

radov tajným hlasovaním. 

 

 

Deviata časť 

 

PRAVIDLÁ  POUŽÍVANIA  AKADEMICKÝCH  INSÍGNIÍ  A VYKONÁVANIA  

AKADEMICKÝCH  OBRADOV 

 

Článok 28 

Akademické insígnie fakulty 

 

1. Akademické insígnie sú vonkajším výrazom právomoci a zodpovednosti akademických 

funkcionárov fakulty. Sú symbolom nezávislosti a samosprávneho postavenia fakulty 

a právomoci jej akademických funkcionárov.  

 

2. K akademickým insígniám patrí pozlátená reťaz dekana s emblémom fakulty a prodekanské 

reťaze. 

 

3. Fakulta používa znak univerzity. Znak univerzity tvorí štátny znak Slovenskej republiky 

s nápisom „Slovenská zdravotnícka univerzita“ a vyobrazenie začiatočných písmen 

univerzity ovinutých hadom. Znak používa fakulta najmä na označenie bakalárskych 

diplomov, magisterských diplomov, vysvedčení, osvedčení, publikácií, tlače 

a korešpondencie. Pečať so znakom používa fakulta na označenie významných listín podľa 

rozhodnutia dekana. 
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Článok 29 

Akademické taláre 

 

Taláre sú slávnostným oblečením, ktorých vzhľad sa odlišuje podľa funkcie. 

Pri slávnostných príležitostiach sú oprávnení ich používať dekan fakulty, prodekani, 

predseda akademického senátu, pedel, resp. ďalší hodnostári podľa rozhodnutia dekana.  

      

 

 

Článok 30 

Inaugurácia dekana  

 

1. Inaugurácia je slávnostné uvedenie dekana do funkcie. 

 

2. Slávnostná inaugurácia dekana sa uskutočňuje na slávnostnom zhromaždení akademickej 

obce fakulty.  

      

 

Článok 31 

Slávnostné imatrikulácie a promócie 

 

1. Imatrikulácie  študentov bakalárskeho a magisterského štúdia sa konajú na fakulte za účasti 

akademických funkcionárov fakulty.   

      

2. Promócie absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia  sa konajú za prítomnosti rektora 

(alebo ním povereného prorektora) a akademických funkcionárov fakulty.  

 

 

Desiata časť 

 

ZÁKLADNÉ  ZÁSADY  PRACOVNOPRÁVNYCH  VZŤAHOV 

 

Článok 32 

Zásady pracovnoprávnych vzťahov 

 

1. Zásady pracovnoprávnych vzťahov na univerzite a fakulte upravuje Zákonník práce 

a osobitné predpisy. 

 

2. Pracovnoprávne vzťahy uzatvára, mení a  zrušuje rektor univerzity spravidla na návrh 

dekana fakulty.   

 

3. Podrobnosti o vzniku, zmene a skončení pracovnoprávnych vzťahov pri výkone práce 

vo verejnom záujme a pracovnoprávnych vzťahov v súvislosti s výkonom práce na fakulte 

sa riadia pracovným poriadkom univerzity. 

 

4. Obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov, 

funkcií profesorov a docentov  a funkcií vedúcich zamestnancov fakulty sa riadia  Zásadami 

výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, 

pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií 
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vedúcich zamestnancov univerzity. 

 

 

Jedenásta časť 

 

PRAVIDLÁ  HOSPODÁRENIA  FAKULTY 

 

Článok 33 

Hospodárenie fakulty 

 

1. Na pravidlá hospodárenia fakulty sa vzťahuje článok 42 Štatútu SZU v Bratislave schválený 

Akademickým senátom SZU v Bratislave dňa 7. júla 2011.  

 

2. Za efektívne hospodárenie fakulty zodpovedá dekan fakulty rektorovi SZU a akademickému 

senátu fakulty. 

 

3. Rozpočet fakulty je podmienený rozpočtom univerzity.  

 

4. Hospodárenie fakulty podlieha kontrole, ktorá sa riadi osobitným predpisom a vnútorným 

predpisom SZU. 

 

 

Článok 34 

Hospodárenie s majetkom v správe fakulty 

 

1. Fakulta využíva zverený majetok na plnenie svojich úloh, na poskytovanie sociálnych 

služieb študentom a zamestnancom v súlade so Zákonom o vysokých školách, pravidlami 

o nakladaní s majetkom v správe fakulty ustanovenými vnútorným predpisom a všeobecne 

záväznými právnymi predpismi. 

 

 

Článok 35 

Výročná správa o činnosti a hospodárení fakulty 

 

1. Fakulta  každoročne spracováva Výročnú správu o činnosti fakulty a Výročnú správu 

o hospodárení fakulty v súlade so Štatútom univerzity a § 20 ods. 2) a 3) Zákona o vysokých 

školách. 

 

2. Výročné správy predkladá dekan fakulty na vyjadrenie a na schválenie Akademickému 

senátu fakulty. Po schválení v Akademickom senáte fakulty výročné správy dekan fakulty 

predkladá rektorovi SZU.  

      

3. Vedecká rada fakulty v súvislosti s výročnou správou o činnosti fakulty každoročne hodnotí 

kvalifikačný vývoj zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty. 

 

4. Súhrnné výsledky hodnotení podľa ods. 3) tohto článku sú uvádzané vo výročnej správe 

o činnosti, v ktorej sú uvádzané fakty analyzované aj z hľadiska kvality jednotlivých činností 

fakulty a jej vývoja.  
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5. Závery z výročných správ sa využívajú v riadiacej činnosti a na účely prípadného spresnenia 

dlhodobého zámeru fakulty. 

 

Dvanásta časť  

 

PRAVIDLÁ  NA  VYKONÁVANIE  PODNIKATEĽSKEJ  ČINNOSTI 

 

Článok 36 

Podnikateľská činnosť  

 

1. Fakulta môže vykonávať podnikateľskú činnosť, ktorá je v priamej nadväznosti na jej 

vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú a  ďalšiu tvorivú činnosť slúžiacu na lepšie využívanie 

ľudských zdrojov a technického vybavenia fakulty a univerzity. 

 

2. Realizácia podnikateľskej činnosti nesmie ohrozovať kvalitu a rozsah hlavných činností 

fakulty.  

 

3. Podnikateľskú činnosť musí fakulta vykonávať za úhradu. Na financovanie podnikateľskej 

činnosti sa nesmú používať zdroje, ktoré fakulta a univerzita obdržala na krytie nákladov na 

hlavnú činnosť v zmysle zákona o vysokých školách. Náklady podnikateľskej činnosti musia 

byť kryté výnosmi z nej. Hospodársky výsledok  podnikateľskej činnosti je zdrojom 

finančných prostriedkov univerzity. 

 

4. Pravidlá vykonávania podnikateľskej činnosti upravuje Smernica č. 6/2012 rektora SZU 

v Bratislave o vykonávaní podnikateľskej činnosti v podmienkach Slovenskej zdravotníckej 

univerzity v Bratislave. 

 

Trinásta časť 

 

ULOŽENIE DOKUMENTÁCIE 

 

Fakulta je povinná uložiť dokumentáciu prijímacieho konania, dokumentáciu o zápise na štúdium 

a zápisoch do ďalších častí štúdia, výpis výsledkov štúdia, kópie dokladov o absolvovaní štúdia 

a dokumentáciu rozhodovania o akademických právach a povinnostiach študenta najmenej 

po dobu 25 rokov odo dňa skončenia štúdia.   
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Štrnásta časť  

 

SPOLOČNÉ,  PRECHODNÉ  A  ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

 

1. Ak je vec sporná, výklad ustanovení tohto štatútu podáva dekan, okrem  ustanovení,  ktoré 

sa týkajú akademického senátu a jeho pôsobnosti, v takom prípade podáva výklad v spornej 

veci predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda akademického senátu fakulty. Platnosť ich 

výkladu podlieha schváleniu senátu. Výklad dekana nadobúda záväznosť po prerokovaní vo 

vedení dekana.  

 

2. Tento štatút sa zverejňuje v úplnom znení v elektronickej podobe aj tlačou. 

    

3. Štatút fakulty, jeho zmeny a doplnenia podliehajú schváleniu v akademickom senáte fakulty 

a nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia Akademickým senátom SZU 

v Bratislave. 

 

4. Štatút Fakulty zdravotníctva SZU bol prerokovaný a schválený Akademickým senátom 

FZ SZU dňa 29. októbra 2013. 

 

5. Štatút Fakulty zdravotníctva SZU bol schválený Akademickým senátom SZU v Bratislave  

dňa 14. novembra 2013. 

 

6. Zrušuje sa Štatút Fakulty zdravotníctva SZU zo dňa 30. apríla 2012.  

 

 

V  Bratislave, dňa 14. novembra 2013 

 

 

 

 

 

  

 

                PhDr. Jana Virgulová  doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD., MPH 

 predsedníčka Akademického senátu dekanka Fakulty zdravotníctva SZU  

 Fakulty zdravotníctva SZU v Bratislave v  Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici 

 so sídlom v Banskej Bystrici  

      

 

 

 

 

 

prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc. 

predseda Akademického senátu 

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 
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 AKREDITOVANÉ VÝUČBOVÉ ZÁKLADNE FZ SZU V BANSKEJ BYSTRICI: 

 

 

1. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta 

    Nám. L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica 

 

2. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou 

    Nám. L. Svobodu 4, P. O. Box 09, 975 17 Banská Bystrica 

 

      3. Stredoslovenský ústav srdcovo-cievnych chorôb 

          Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica 

 

4. Nemocnica s poliklinikou, III. Pediatrická klinika SZU 

    Nám. republiky 14, 984 01 Lučenec 

 

 5. Národné rehabilitačné centrum 

     Slnečná 1, 963 27 Kováčová 

 

 6. Špecializovaný liečebný ústav Marína, š. p. 

     Sládkovičova 3/311, 962 37 Kováčová 

 

 7. Záchranná a dopravná zdravotnícka služba 

     Antolská 11, Bratislava 

 

 8. Falck Záchranná služba, a. s. 

     Bačíkova 7, Košice 

 

 9. Kúpele Brusno, a. s. 

     Kúpeľná 1/2, 976 62 Brusno 

 

10. Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast MUDr. Antónia Zajacová 

      Bottova 1, 974 01 Banská Bystrica 

 

11. Ambulancia praktického lekára pre deti a dorast MUDr. Olina Kovácsiková 

      P. Tótha 7/A, 984 01 Lučenec 

 

12. Ústav špeciálneho zdravotníckeho výcviku Ministerstva obrany SR  Lešť 


