
 
 
     

 

 

 

 

 

 

 

DODATOK č. 3 

k 

ORGANIZAČNÉMU PORIADKU 

SLOVENSKEJ ZDRAVOTNÍCKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE 

 

vydaný podľa § 15 ods. 1 písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a schválený Akademickým senátom Slovenskej zdravotníckej univerzity v 

Bratislave dňa 19. júla 2022 v súlade s čl. 6 ods. 2 Štatútu Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. 

 

 

 

  



 
 
     

 

 

 

Článok 1 

Platnosť a účinnosť organizačného poriadku SZU 

 

(1) Dodatok č.3 k Organizačnému poriadku SZU bol prerokovaný a schválený Akademickým senátom SZU dňa 19. 

júla 2022. 

 

(2) Tento Dodatok č. 3 Organizačného poriadku Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave ruší Organizačnú 

štruktúru Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave zo dňa 19. mája 2022. 

 

(3) Tento Dodatok č. 3 Organizačného poriadku 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 predseda Akademického senátu              rektor 
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Príloha k Dodatku č. 3 


