
 

Rada pre vnútorný systém zabezpečovania kvality Slovenskej zdravotníckej univerzity 

v Bratislave, Limbová 12, 833 03 Bratislave  
___________________________________________________________________________ 

 

Harmonogram činností Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality Slovenskej 

zdravotníckej univerzity v Bratislave 

 

 

Harmonogram činností Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality Slovenskej 

zdravotníckej univerzity v Bratislave (ďalej len „Rada pre kvalitu VSZK , SZU ) na rok 2022 

 – prerokovaný a schválený na zasadnutí Rada pre kvalitu VSZK  SZU dňa 2.06. 2022. 

Súčasťou harmonogramu je taktiež proces administrácie a schvaľovania návrhov dekanov na 

úpravu/zosúladenie/zrušenie študijných programov, resp. odborov habilitačného konania a 

inauguračného konania, ako aj prerokovanie podnetov, ktoré budú Rada pre kvalitu VSZK  

SZU v danom čase podané.  

  

Prijímanie  vnútorných predpisov na schválenie: 

Termín: 31.01.2022 

             10,00 hod 

Forma: hybridne (prezenčne a online) 

Program zasadnutia: Prijímanie  vnútorných predpisov LF SZU 

v súlade s VP č. 7/2021 

Prijímanie  vnútorných predpisov na schválenie: 

Termín: 04.02.2022 

             10,00 hod 

Forma: hybridne (prezenčne a online) 

Program zasadnutia: Prijímanie  vnútorných predpisov FVZ SZU 

v súlade s VP č. 7/2021 

Prijímanie žiadostí o zosúlaďovanie ŠP a odborov HIK, žiadostí o zrušenie ŠP 

Termín: priebežne 

Forma: v súlade s postupom definovaným vo VP SZU č. 7/2021, vrátane vypracovania 

návrhu stanoviska pracovnými skupinami 

Riadne zasadnutie Rady pre kvalitu VSZK 

Termín: 22.06.2022 

             13,00 hod. 

Forma: prezenčne, resp. hybridne (prezenčne a online) 

Program zasadnutia: Prerokovanie a schvaľovanie žiadostí 

o zosúladenie Š P 

Prijímanie žiadostí o zosúlaďovanie ŠP a odborov HIK, žiadostí o zrušenie ŠP a ich 

administrácia 

Termín: priebežne 

Forma: v súlade s postupom definovaným vo VP SZU č. 7/2021, vrátane vypracovania 

návrhu stanoviska pracovnými skupinami 

Mimoriadne zasadnutie Rady pre kvalitu VSZK 

Termín: 06.07.2022 

             10,00 hod 

Forma: prezenčne, resp. hybridne (prezenčne a online) 

Program zasadnutia: Forma: prezenčne, resp. hybridne (prezenčne a 

online) 

Program zasadnutia: Prerokovanie a schvaľovanie žiadostí o 

zosúladenie/zrušenie ŠP, resp. odborov HIK, rôzne 

Riadne zasadnutie Rady pre kvalitu VSZK 

Termín: 26.10.2022 

             10,00 hod 

Forma: prezenčne, resp. hybridne (prezenčne a online) 

Program zasadnutia:  sprístupnenie VUPCH akademických 

zamestnancov SZU členom Rady pre kvalitu VSZK v SharePointe, 

poverenie Centra pre kvalitu kontrolou plnenia, správa z kontroly 

bude predložená na schválenie na najbližšom rokovaní rady kvality. 



 

Riadne zasadnutie Rady pre kvalitu VSZK 

Termín: 14.12.2022 

             10,00 hod 

Prerokovanie a schvaľovanie správy z kontroly plnenia povinností 

súvisiacich s VUPCH akademických zamestnancov SZU vrátane 

návrhu opatrení, rôzne 

 
 

prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH v.r. 

predsedníčka rady pre kvalitu VSZK 

 

 

 


