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ORGANIZAČNÝ PORIADOK 
 

Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií  
Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 

 
 
v súlade s § 27 odsek 1 písm. a) 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  17. septembra 2013. 
 
 
 

Článok 1 
Základné ustanovenie 

 
 Organizačný poriadok fakulty stanovuje úlohy fakulty, upravuje organizačnú štruktúru fakulty, 
zásady riadenia, rozsah právomoci dekana, právomoci, povinnosti a zodpovednosti prodekanov, 
vedúcich katedier, prednostov ústavov, tajomníka fakulty a stanovuje hlavné úlohy katedier 
a ústavov. Organizačný poriadok fakulty je záväzný pre všetkých zamestnancov fakulty. 
 
 

Článok 2 
Názov a sídlo fakulty 

 
 

(1)  Názov fakulty je Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej 
univerzity v Bratislave. Názov fakulty v anglickom jazyku je Faculty of Nursing and Professional Health 
Studies.  

(2)  Fakulta môže používať skratku svojho názvu „FOaZOŠ“.  

(3)  Sídlom fakulty je Bratislava. Adresa: Limbová 12, 833 03  Bratislava 37.  Názov domény          
pre elektronické spojenie je: www.szu.sk  

 
Článok 3 

Postavenie a úlohy fakulty 
 
 
(1) Fakulta bola zriadená zákonom č. 401/2002 Z. z., čl. 1 § 1 ods. 4, ktorý nadobudol účinnosť      

1. septembra 2002. 

(2) Rozsah samosprávnej pôsobnosti fakulty ustanovuje zákon a štatút univerzity. 

(3) Fakulta poskytuje vysokoškolské vzdelanie v akreditovaných študijných odboroch. Fakulta poskytuje 
aj ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v nelekárskych zdravotníckych odboroch. Súčasťou 
činnosti fakulty je aj zdravotná starostlivosť. 

(4) Fakulta zabezpečuje vedeckú prípravu v odbore ošetrovateľstvo. 
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(5) Fakulta pripravuje koncepcie jednotlivých zdravotníckych študijných programov a dlhodobé zámery 
vzdelávania. 

(6) Fakulta vykonáva vedeckú, odbornú zdravotnícku, metodickú a expertíznu činnosť v oblastiach 
pôsobnosti zdravotníckych pracovníkov, ktorých vzdeláva. 

(7) Fakulta tematicky usmerňuje vydávanie odbornej literatúry určenej pre pregraduálne a ďalšie vzdelávanie 
zdravotníckych pracovníkov. 

(8) Fakulta predkladá návrhy na zriaďovanie výučbových základní a školiacich pracovísk pre praktickú časť 
vzdelávania. 

(9) Fakulta sa podieľa podľa potrieb rezortu ministerstva zdravotníctva a ministerstva školstva na koncepčných 
a legislatívnych činnostiach v oblasti vzdelávania a medzinárodných akceptácií vzdelania. 

(10) Fakulta spolupracuje s útvarmi rezortu ministerstva zdravotníctva, ministerstva školstva, so vzdelávacími 
inštitúciami a stavovskými organizáciami. 

(11) Fakulta rozvíja medzinárodnú spoluprácu v oblasti vzdelávania študentov a zdravotníckych pracovníkov a 
využíva skúsenosti zo zahraničia pre zvyšovanie odbornej, pedagogickej   a vedecko−výskumnej činnosti 
fakulty. 

(12) Fakulta zaručuje každému uchádzačovi o doktorandské, rigorózne, magisterské, bakalárske štúdium         
a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov študovať, ak splnia podmienky určené všeobecne 
platnými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie.  

 
Článok 4 

Akademická pôda, správanie sa na akademickej pôde 
 
(1) Akademickú pôdu fakulty tvoria pozemky a budovy, ktoré univerzita vlastní, spravuje, má v nájme alebo 

kde sa plní poslanie a hlavné úlohy fakulty. 

(2) Na akademickej pôde je každý povinný správať sa tak, aby nedošlo k ohrozeniu života, zdravia alebo 
majetku, aby neboli obmedzené akademické práva a slobody a aby neboli narušené kolegiálne vzťahy. 

(3) Podrobnejšie pravidlá na zabezpečenie poriadku pri využívaní priestorov fakulty, z poverenia rektora 
ustanoví dekan. 

 
Článok 5 

Akademické obrady 
 
 Na fakulte sa uskutočňujú imatrikulácie študentov, inaugurácie akademických funkcionárov, promócie 
absolventov vysokoškolského štúdia  a iné akademické obrady. 
 Podrobnosti o uskutočňovaní akademických obradov ustanoví imatrikulačný a promočný poriadok 
vydaný rektorom. 
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Článok 6 
Organizačná štruktúra fakulty 

 
Fakulta sa člení na: 
 Dekanát 
 Katedru teórie ošetrovateľstva a manažmentu v nelekárskych odboroch 
 Katedru  ošetrovateľstva 
 Katedru pôrodnej asistencie 
 Katedru fyzioterapie 
 Katedru urgentnej zdravotnej starostlivosti 
 Katedru rádiologickej techniky 
 Katedru sociálnej práce 
 Ústav zdravotníckej etiky 
 Ústav výživy 
 Ústav stredoškolskej zdravotníckej edukácie a kontinuálneho vzdelávania učiteľov 
 Referáty prodekanov 

 
 

Článok 7 
Akademické samosprávne orgány, akademickí funkcionári a vedúci pracovníci 

 
(1) Akademickými orgánmi fakulty sú: 

- akademický senát 
- vedecká rada 

(2) Akademickými funkcionármi fakulty sú: 
- dekan  
- prodekan pre denné štúdium 
- prodekan pre vedecko−výskumnú činnosť 
- prodekan pre externé štúdium a ďalšie vzdelávanie  
- prodekan pre zahraničné vzťahy  

(3) Vedúcimi pracovníkmi fakulty sú: 
- akademickí funkcionári fakulty 
- vedúci katedier 
- prednostovia ústavov 
- tajomník fakulty 

 
 

Článok 8 
Katedry a ústavy fakulty 

 
(1) Katedry  sú riadené vedúcim, ústavy prednostom,  ktorý má právo a povinnosti v rámci svojej právomoci 

samostatne rozhodovať a vykonávať opatrenia na splnenie úloh. 

(2) Vedúci katedier a prednostovia ústavov sú oprávnení požadovať spoluprácu pracovísk fakulty              
a univerzity, ktorá môže prispieť ku komplexnému riešeniu úloh. Vedúci všetkých pracovísk fakulty sú 
povinní zabezpečiť vzájomnú spoluprácu. 
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(3) Vedúci katedier a prednostovia ústavov sú povinní zabezpečovať kontrolu a využívať výsledky            
na skvalitnenie práce. 

 

Článok 9 
Dekanát fakulty 

 
(1) Dekanát je výkonný útvar fakulty, ktorý plní úlohy spojené s organizačným, personálnym, 

administratívnym a technickým zabezpečením fakulty. 

(2) Dekanát fakulty vykonáva činnosti fakulty najmä v oblasti vzdelávacej, vedecko−výskumnej, zahraničných 
vzťahov, rozvoja, edičnej, informačnej, právnej, personálnej, kontrolnej, hospodárskej a zabezpečovania 
vnútorného chodu fakulty.  

  Ide najmä o tieto činnosti:  
a) pripravuje podklady pre rozhodnutia orgánov akademickej samosprávy fakulty, 
b) pripravuje podklady pre rokovanie vedeckej rady a organizačne zabezpečuje jej priebeh, 
c) realizuje rozhodnutia orgánov akademickej samosprávy fakulty, 
d) metodicky usmerňuje vedúcich zamestnancov fakulty. 
 

(3) Dekan 
 Postavenie a pôsobnosť dekana upravuje § 28 zákona a čl. 13 a 14 štatútu fakulty. 
 Dekan  

- riadi prodekanov, vedúcich katedier, prednostov ústavov a  tajomníka fakulty, 
- vykonáva pracovnoprávne úkony k pracovníkom fakulty, 
- vymenúva a odvoláva na základe súhlasu akademického senátu prodekanov, 
- ustanovuje a odvoláva vedúcich katedier, prednostov ústavov a tajomníka fakulty, 
- vymenováva a odvoláva, so súhlasom akademického senátu, členov vedeckej rady fakulty, 
- navrhuje akademickému senátu na schválenie kritériá prijímacieho konania, 
- vymenováva a odvoláva členov poradných orgánov dekana, 
- sleduje pedagogickú, vedeckú a odbornú úroveň jednotlivých súčastí fakulty, 
- navrhuje zmeny v organizačnom poriadku. 

 Dekana v čase neprítomnosti zastupuje dekanom poverený prodekan. 
 
 (4) Tajomník fakulty 

- komplexne riadi činnosť dekanátu, 
- je podriadený priamo dekanovi, 
- zabezpečuje hospodársky a administratívny chod fakulty, 
- riadi činnosť dekanátu v oblasti organizačnej, administratívnej a prevádzkovej, 
- zabezpečuje informácie potrebné pre činnosť fakulty, 
- koordinuje prípravu, spracovanie a predkladanie materiálov dekana a fakulty, 
- podieľa sa na inovácii interných dokumentov, predpisov a nariadení fakulty v súlade so zmenou 

legislatívy SR, 
- koordinuje plnenie úloh vyplývajúcich z rozhodnutí dekana, jeho poradných orgánov a 

akademického senátu fakulty, 
- spolupracuje s prodekanmi pri zabezpečovaní jednotlivých činností fakulty, 
- predkladá a spracováva dekanovi fakulty materiály na rokovanie, 
- plní ďalšie úlohy z poverenia dekana. 
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Článok 10 
Prodekani 

 
(1) Postavenie a pôsobnosť prodekanov upravuje štatút fakulty. 

(2) Prodekan pre denné štúdium: 
- zodpovedá za plnenie úloh spojených s pedagogickým procesom denného štúdia,  
- koordinuje činnosť katedier a ústavov pri zabezpečovaní pedagogického procesu denného štúdia,  
- podieľa sa na príprave akreditačných materiálov študijných programov denného štúdia, 
- koordinuje prijímacie pokračovanie do študijných programov denného štúdia, 
- plánuje výučbu tak, aby boli naplnené schválené študijné programy denného štúdia,  
- zabezpečuje spoluprácu so zdravotníckymi zariadeniami, kde sa uskutočňuje odborná prax denných 

študentov, 
- vedie mentorov praktickej výučby v spolupráci s jednotlivými katedrami,  
- vykonáva kontrolu vzdelávacieho procesu a hodnotí jeho kvalitu,  
- koordinuje prácu študijného referátu denného štúdia,  
- plní ďalšie úlohy v rozsahu určenom dekanom fakulty.  

(3) Prodekan pre vedecko−výskumnú činnosť: 
- zodpovedá za plnenie úloh spojených s vedecko−výskumnou činnosťou fakulty,  
- koordinuje činnosť katedier a ústavov v oblasti vedecko−výskumnej činnosti,  
- sleduje plnenie akreditačných podmienok fakulty,  
- zodpovedá za výchovu vedeckých pracovníkov fakulty, za doktorandské štúdium, rigorózne konanie 

a ŠVOČ,  
- koordinuje predkladanie akreditačných spisov v pregraduálnom štúdiu a v habilitačnom a inauguračnom 

konaní, 
- koordinuje prípravu vedeckých konferencií fakulty, 
- sleduje podiel jednotlivých pracovníkov fakulty na vedecko−výskumnej činnosti, publikácie a aktívnu 

účasť na vedeckých konferenciách,  
- koordinuje prácu referátu pre vedecko−výskumnú činnosť,  
- plní ďalšie úlohy v rozsahu určenom dekanom fakulty. 

 
(4) Prodekan pre externé štúdium a ďalšie vzdelávanie: 

- zodpovedá za plnenie úloh spojených s pedagogickým procesom externého štúdia a ďalšieho 
vzdelávania,  

- koordinuje činnosť katedier a ústavov pri zabezpečovaní pedagogického procesu externého štúdia 
a ďalšieho vzdelávania,  

- podieľa sa na príprave akreditačných materiálov študijných programov externého štúdia a ďalšieho 
vzdelávania,  

- koordinuje prijímacie konanie do externého štúdia,  
- plánuje výučbu tak, aby boli naplnené schválené študijné programy externého štúdia a ďalšieho 

vzdelávania,  
- vykonáva kontrolu vzdelávacieho procesu a hodnotí jeho kvalitu,  
- koordinuje prácu študijného referátu pre externé štúdium a ďalšie vzdelávanie,  
- plní ďalšie úlohy v rozsahu určenom dekanom fakulty.  

(5) Prodekan pre zahraničné vzťahy: 
- zodpovedá za činnosť v oblasti zahraničných vzťahov, ich udržiavania a rozvoja, 
- koordinuje prípravu, rozvoj a hodnotenie zahraničných vzťahov, 
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- metodicky usmerňuje katedry a ústavy v oblasti zahraničných vzťahov,  
- pripravuje a zabezpečuje vzdelávacie aktivity,  
- informuje spolupracovníkov o výzvach a možnostiach podpory vzdelávacích programov v zahraničí,  
- koordinuje spoluprácu s národnými kanceláriami a agentúrami pre zahraničnú spoluprácu,  
- pripravuje podklady pre uzatváranie zmlúv o spolupráci so zahraničnými univerzitami,  
- koordinuje projekty a programy medzinárodnej spolupráce, 
- sleduje a koordinuje medzinárodnú mobilitu študentov a učiteľov fakulty,  
- organizuje zahraničné návštevy na fakulte, sleduje uskutočňovanie zahraničných konferencií a navrhuje 

účasť pracovníkov fakulty na konferenciách, 
- pripravuje podklady pre fakultu za oblasť zahraničných vzťahov, 
- plní ďalšie úlohy v rozsahu určenom dekanom fakulty. 
 

 
Článok 11 

Vedúci katedry 
 
 Vedúci katedry je zodpovedný za rozvoj vzdelávacej a vedeckovýskumnej práce katedry. Riadi         
a organizuje činnosť katedry a:  

- usmerňuje profesionálny rast pracovníkov katedry a ich efektívne využitie, 
- vypracováva plány rozvoja katedry a ňou riadených študijných odborov, 
- predkladá návrhy na personálne a materiálne zabezpečenie  katedry, 
- zabezpečuje rozvoj študijných  odborov a predmetov katedry, prípadne sa podieľa na ich rozvoji,  
- zabezpečuje výchovno−vzdelávací proces uskutočňovaný v zmysle schválených študijných programov 

pregraduálneho a ďalšieho vzdelávania,  
- zabezpečuje organizáciu, priebeh a hodnotenie odbornej úrovne výchovno−vzdelávacieho procesu 

v oblasti teoretickej a praktickej, 
- usmerňuje vedecko−výskumnú činnosť katedry, vydávanie učebných textov a publikácií, 
- sleduje podiel jednotlivých pracovníkov katedry na vedecko−výskumnej činnosti, publikačnej činnosti 

a aktívnej účasti na vedeckých konferenciách,  
- podieľa sa na  metodickej, konzultačnej a expertíznej činnosti fakulty, 
- hodnotí činnosť katedry a jej členov, 
- podieľa sa na príprave akreditačných materiálov pre študijné programy pregraduálneho a ďalšieho 

vzdelávania, 
- plní ďalšie úlohy v rozsahu určenom dekanom alebo prodekanom fakulty. 
  

Článok 12 
Prednosta ústavu 

 
(1) Prednosta ústavu je zodpovedný za rozvoj vzdelávacej a vedecko−výskumnej práce ústavu, ktorý má  

celouniverzitnú pôsobnosť: 
- zabezpečuje pedagogickú činnosť v oblasti svojej pôsobnosti na fakultách SZU, 
- usmerňuje profesionálny rast pracovníkov ústavu a ich efektívne využitie,  
- vypracováva plány rozvoja ústavu vrátane personálneho a materiálneho zabezpečenia ústavu,  
- usmerňuje vedecko−výskumnú činnosť ústavu,  
- koordinuje výchovu vedeckých pracovníkov ústavu,  
- koordinuje prípravu vedeckých konferencií ústavu,  
- sleduje podiel jednotlivých pracovníkov ústavu na vedecko−výskumnej činnosti, publikačnej činnosti 

a aktívnej účasti na vedeckých konferenciách,  
- plní ďalšie úlohy podľa potrieb fakulty,  
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- prednosta Ústavu výživy riadi činnosť Katedry fyziologickej a klinickej výživy a Oddelenia 
bioaktívnych látok  v potravinách. 

(2) Prednosta Ústavu stredoškolskej zdravotníckej edukácie a kontinuálneho vzdelávania učiteľov odborných 
predmetov zabezpečuje:  
- koncepčnú činnosť – tvorba, inovácia, evaluácia štátnych vzdelávacích programov kontinuálneho 

vzdelávania pedagogických zamestnancov SZŠ,  
- vypracováva plány rozvoja ústavu vrátane personálneho a materiálneho zabezpečenia ústavu,  
- inšpekčnú činnosť, 
- edičnú činnosť – príprava edičných plánov, výberových konaní autorov, 
- expertíznu činnosť, 
- metodickú činnosť a monitorovanie odbornej zložky edukačného procesu na stredných zdravotníckych 

školách. 
 Ústav je pracoviskom s celoslovenskou pôsobnosťou formálne pričlenený k fakulte.  
 Prednosta ústavu je za svoju činnosť zodpovedný MZ SR.  

 
 

Článok 13 
Odovzdávanie a preberanie funkcií 

 
(1) Odovzdávanie a preberanie funkcií sa riadi čl. 12 Organizačného poriadku SZU. 

 
 

Článok 14 
Vnútorné predpisy fakulty 

 
(1) Sústavu vnútorných predpisov fakulty tvoria predpisy fakulty, ktorými v rámci právnej samosprávnej 

pôsobnosti upravujú záležitosti fakulty vrátane vzťahu fakulty k SZU. Dekan fakulty môže vydávať 
riadiace akty v rámci výkonu svojej pôsobnosti vo vzťahu k zamestnancom fakulty a jej študentom 
v zmysle zákona o vysokých školách, štatútu SZU, štatútu fakulty alebo iného vnútorného predpisu 
SZU. 

(2) Vnútorné predpisy fakulty, ktoré schvaľuje Akademický senát SZU sú evidované v Kancelárii rektora 
SZU, kde sú v origináloch aj uložené. Ostatné vnútorné predpisy sú evidované a v origináloch uložené 
na fakulte. 

(3) Vnútorné predpisy fakulty musia byť v súlade so zákonom o vysokých školách a vnútornými predpismi 
SZU. 

(4) Platnosť a účinnosť vnútorných predpisov fakulty sa primerane riadi čl. 14 Organizačného poriadku 
SZU. 

(5) Postup a spôsob zrušenia vnútorných predpisov fakulty sa primerane riadi čl. 15 Organizačného 
poriadku SZU.  

 
 
         Článok 15 
   Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia 
 
(1)   Neoddeliteľnou súčasťou tohto Organizačného poriadku je Organizačná štruktúra fakulty (príloha č.1). 
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(2)   Organizačný poriadok fakulty bol schválený Akademickým senátom fakulty dňa 17. septembra 2013. 
 
(3)   Tento Organizačný poriadok fakulty ruší Organizačný poriadok fakulty zo dňa 9. januára 2012. 
 
(4)  Organizačný poriadok fakulty nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia v Akademickom 
senáte fakulty. 
 
 
 
V Bratislave dňa  17. septembra 2013 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

.............................................................. 
PhDr. Vladimíra PALIČOVÁ 

predseda Akademického senátu 
Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych  

odborných štúdií SZU v Bratislave 
 

 
 
.............................................................. 

doc. PhDr. Mária MUSILOVÁ, PhD. 

dekan 
Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych 

odborných štúdií SZU v Bratislave 


