
 

 

 
 

Slovenská zdravotnícka univerzita 

v Bratislave 

Limbová 12 

833 03 Bratislava 37 

 

VP č. 1/2022  

 

Výtlačok č.: 1   

 

Lehota uloženia: 10 r. Vykonávací predpis k Študijnému 

poriadku Slovenskej zdravotníckej 

univerzity v Bratislave  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (ďalej len „SZU“) v súlade 

s ustanoveniami článku 5 ods. 4 Organizačného poriadku SZU vydáva  

vykonávací predpis, ktorým sa podrobnejšie upravuje článok 40 Študijného poriadku 

SZU (Pravidlá obliekania na SZU) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Bratislava 2022 

 

 



 
 

Pravidlá obliekania SZU  1 

 

Obsah 

 
Článok 1 ..................................................................................................................................... 2 

Úvodné ustanovenia ................................................................................................................... 2 

Článok 2 ..................................................................................................................................... 2 

Základné pojmy .......................................................................................................................... 2 

Článok 3 ..................................................................................................................................... 2 

Pôsobnosť ................................................................................................................................... 2 

Článok 4 ..................................................................................................................................... 2 

Pravidlá obliekania študenta SZU pri účasti na akademických obradoch ................................. 2 

Článok 5 ..................................................................................................................................... 3 

Pravidlá obliekania študenta počas praktickej výučby a praktickej skúšky ............................... 3 

Článok 6 ..................................................................................................................................... 3 

Pravidlá obliekania študenta počas vykonávania prezenčnej skúšky ......................................... 3 

Článok 7 ..................................................................................................................................... 3 

Disciplinárne konania ................................................................................................................. 3 

Článok 8 ..................................................................................................................................... 4 

Záverečné ustanovenia ............................................................................................................... 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Pravidlá obliekania SZU  2 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

Tento vykonávací predpis rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 

(ďalej len „SZU“) je vnútorná vykonávacia norma vydaná rektorom, ktorá podrobnejšie 

upravuje článok 40 Študijného poriadku SZU ods. 2 písm. h). Jeho cieľom je zabezpečiť 

bezpečnosť študentov SZU a pacientov zdravotníckych zariadení počas praktickej 

výučby a praktických skúšok; vytvoriť pozitívny obraz SZU umožňujúc maximálnu 

flexibilitu na udržanie dôstojnosti a profesionálnej etiky vo vzťahu k študentom 

a vysokoškolským učiteľom počas účasti na akademických obradoch a prezenčných 

skúškach. 

 

Článok 2 

Základné pojmy 

 

(1) Spoločenským oblečením sa rozumejú pánske a dámske kostýmy, košele na gombíky (u 

mužov s kravatou alebo motýlikom), blúzky a šaty, ktoré nemajú hlboký výstrih. Pri 

spoločenských šatách a sukniach by nohy mali byť zakryté po kolená. Nevhodné sú 

plesové šaty s odhalenými ramenami alebo tenkými ramienkami, tielka, blúzky a tričká 

s ramienkami, rifle a krátke nohavice do kolien, flitrové a priesvitné materiály.  

(2) Spoločenskými topánkami sa rozumejú topánky s primeraným alebo plochým 

podpätkom bez otvorenej špičky.   

(3) Pracovným oblečením v zdravotníckom zariadení sa rozumie - biele dlhé pracovné 

nohavice, tričko s golierom a logom SZU, biele ponožky, v chladných mesiacoch biely 

plášť, prípadne mikina, ak to fakulta nestanoví inak. Pracovným oblečením v odborných 

učebniach, v pitevni, v laboratóriách sa rozumie biely plášť, ak to fakulta nestanoví inak.. 

(4) Pracovnou obuvou sa rozumie - biele topánky s protišmykovou podrážkou s fixáciou na 

chodidle (nie šľapky). 

(5) Akademickými obradmi sú inaugurácia1, imatrikulácia a promócia2. 

(6) Praktická výučba prebieha najmä v odborných učebniach, v pitevni, v laboratóriách, 

v zdravotníckych zariadeniach. Praktická skúška prebieha ako štátna skúška, alebo ako 

súčasť skúšky z predmetu, ktorý sa vyučuje spravidla v odborných učebniach, v pitevni, 

v laboratóriách, v zdravotníckych zariadeniach. 

 

Článok 3 

Pôsobnosť 

 

(1) Tento vykonávací predpis sa vzťahuje na všetkých študentov SZU. 

(2) Ustanovenia tohto vykonávacieho predpisu sa primerane požijú aj na vysokoškolských 

učiteľov, ktorí sú v pracovnom pomere so SZU.  

 

Článok 4 

 Pravidlá obliekania študenta SZU pri účasti na akademických obradoch 

 

(1) Študent, ktorý sa zúčastňuje akademických obradov SZU, svojím vonkajším 

zovňajškom preukazuje úctu výnimočnosti a dôležitosti akademických obradov. 

 
1 Článok 28 Štatútu SZU 
2 Článok 29 Štatútu SZU 
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(2) Študent SZU, ktorý sa zúčastní akademických obradov na pôde SZU je povinný byť 

oblečený v spoločenskom oblečení definovanom v článku 2 ods. 1 a ods. 2 tohto 

vykonávacieho predpisu.  

(3) Ustanovenie odseku 2 tohto článku sa primerane vzťahuje aj na spoločenské akcie 

organizované SZU (beánie, plesy a pod.)  

 

Článok 5 

Pravidlá obliekania študenta počas praktickej výučby a praktickej skúšky 

 

(1) Študent, ktorý sa zúčastňuje na praktickej výučbe a praxi, je povinný sa riadiť 

všeobecnými predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.3 

(2) Študent počas praktickej výučby a praktickej skúšky je povinný mať čisté a vyžehlené 

pracovné oblečenie a obuv podľa čl. 2 ods. 3 a 4, alebo podľa vnútorného predpisu 

fakulty; nosiť menovku na ľahko viditeľnom mieste. 

(3) Študentovi počas praktickej výučby a praktickej skúšky sa odporúča:  

a) vyhnúť sa používaniu parfumov silných vôní, 

b) zakryť tetovanie, 

c) minimalizovať nosenie šperkov, 

d) vyhnúť sa oblečeniu s roztrhnutými, natrhnutými alebo rozstrapkanými 

okrajmi. 

 

Článok 6 

Pravidlá obliekania študenta počas vykonávania prezenčnej skúšky 

 

(1) Študent SZU, ktorý sa zúčastňuje prezenčnej skúšky je povinný byť oblečený 

v spoločenskom oblečení definovanom v článku 2 ods. 1 a ods. 2 tohto vykonávacieho 

predpisu.  

(2) Článok 5 ods. 3 tohto vykonávacie predpisu sa vzťahuje na študenta aj počas praktickej 

skúšky. 

 

Článok 7 

Disciplinárne konania  

 

(1) Študent, ktorý poruší ustanovenia tohto vykonávacieho predpisu sa dopustí priestupku4 

proti disciplíne a vnútorným predpisom SZU.  

(2) Za nedodržanie ustanovenia čl. 5 môže učiteľ odmietnuť študentovi vstup na miesto 

výkonu praktickej výučby. 

(3) Za nedodržanie ustanovenia čl. 6 môže učiteľ odmietnuť študentovi vykonať prezenčnú 

skúšku a termín v MAIS mu zruší ako ospravedlnenú neúčasť. Študent sa musí prihlásiť 

v MAIS na iný termín.  

(4) Za disciplinárny priestupok možno uložiť študentovi pokarhanie.5 

(5) Pri opakovanom porušení ustanovení tohto vykonávacieho predpisu bude študent 

vylúčený zo štúdia.6 

(6) Študentovi podľa odseku 1 tohto článku bude uložené disciplinárne opatrenie, o ktorom 

rozhodne disciplinárna komisia príslušnej fakulty.7 

 
3 Zákon č. 124/2006 Z. z. bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
4 § 72 ods. 1 zákona o vysokých školách 
5 § 72 ods. 2 písm. a) zákona o vysokých školách 
6 § 72 ods. 2 písm. c) zákona o vysokých školách 
7 Článok 35 Študijného poriadku SZU 
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Článok 8 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Akékoľvek zmeny a doplnenia tohto vykonávacieho predpisu je možné vykonať len 

číslovanými dodatkami k nemu vydanými rektorom.  

(2) Tento vykonávací predpis nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu rektora SZU. 

(3) Tento vykonávací predpis je archivovaný v tlačenej podobe na rektoráte SZU 

v Bratislave a zverejnený v elektronickej podobe na webovom sídle verejnej časti  SZU 

www.szu.sk. 

 

V Bratislave, dňa 25.4.2022 

 

 

 

 

prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., v.r.  

     rektor SZU 

http://www.szu.sk/

