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Organizačný poriadok Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií
(FZŠŠ) Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (SZU) sa vydáva
v zmysle § 33 ods. 2 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.
Článok 1
Základné ustanovenia
(1) Organizačný poriadok upravuje postavenie, úlohy a organizačnú štruktúru
FZŠŠ SZU, riadenie, rozsah právomoci dekana, zodpovednosť, právomoci a
povinnosti prodekanov a ostatných vedúcich zamestnancov fakulty.
(2) Tento organizačný poriadok je záväzný pre všetky osoby, ktoré sú
v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu s univerzitou.
Článok 2
Postavenie a úlohy FZŠŠ
(1) FZŠŠ bola zriadená v zmysle zákona č. 401/2002 Z. z., ktorý nadobudol
účinnosť 1. septembra 2002.
(2) Sídlo FZŠŠ je Limbová 12, 833 03 Bratislava 37.
(3) FZŠŠ je základnou súčasťou SZU. Rozsah samosprávnej pôsobnosti FZŠŠ
ustanovuje zákon, štatút SZU a štatút FZŠŠ (ďalej len „štatút“).
(4) FZŠŠ prispieva k plneniu poslania SZU a zúčastňuje sa na plnení jej
hlavných úloh vo vymedzenej oblasti poznania, ktorú vyjadruje názov
fakulty.
(5) FZŠŠ riadi, organizuje, koordinuje a vykonáva štúdium všeobecného
lekárstva, špecializačné štúdium v medicíne, špecializačnú prípravu,
certifikačnú činnosť a ostatné formy ďalšieho vzdelávania zdravotníckych
pracovníkov a iných odborných pracovníkov v zdravotníctve. Súčasťou
činnosti FZŠŠ je aj zdravotná starostlivosť – liečebno-preventívna,
farmaceutická a ďalšia starostlivosť vrátane ochrany a podpory zdravia.
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(6) FZŠŠ poskytuje vysokoškolské vzdelanie vo všeobecnom lekárstve,
v doktorandskom študijnom programe, inauguračné, habilitačné a rigorózne
konanie. FZŠŠ zaručuje každému uchádzačovi o štúdium všeobecného
lekárstva, špecializačné štúdium v medicíne, doktorandské a ďalšie
vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve, právo študovať, ak splní
podmienky určené všeobecne platnými právnymi predpismi vydanými na
jeho vykonanie.
(7) Metodicky riadi, usmerňuje a vykonáva vzdelávanie pracovníkov
v zdravotníctve. Pre túto činnosť má vytvorené výučbové základne pre
teoretickú a praktickú časť vzdelávania.
(8) Vypracúva koncepcie týkajúce sa plánovania, organizácie, koordinácie
a realizácie vzdelávania pracovníkov v zdravotníctve.
(9) Vykonáva akreditačnú činnosť o spôsobilosti pracovísk vykonávať
praktickú časť vzdelávania.
(10) Vykonáva vedecko-výskumnú činnosť v spolupráci s poprednými
domácimi a zahraničnými výskumnými pracoviskami.
(11) Zabezpečuje vedeckú prípravu v akreditovaných odboroch medicínskych
vied.
(12) Zabezpečuje a využíva informačný systém zo všetkých oblastí vedy
a techniky potrebných k vzdelávacej a vedeckej činnosti FZŠŠ.
(13) Zabezpečuje a vykonáva vzdelávanie cudzincov.
(14) V súlade so svojim zameraním vydáva odborno-vedecké časopisy.
(15) Tematicky usmerňuje vydávanie odbornej literatúry určenej pre
postgraduálne
vzdelávanie
a ďalšie
vzdelávanie
pracovníkov
v zdravotníctve.
(16) Spolupracuje so zahraničnými vzdelávacími a vedecko-výskumnými
pracoviskami.
(17) FZŠŠ so súhlasom rektora SZU zriaďuje pre praktickú časť vzdelávania
výučbové základne a školiace pracoviská.
(18) FZŠŠ vykonáva podnikateľskú činnosť podľa zákona, štatútu SZU a
štatútu FZŠŠ.
Článok 3
Akademická pôda, správanie sa na akademickej pôde
(1) Akademická pôda FZŠŠ je súčasťou akademickej pôdy SZU. Tvoria ju
vyčlenené priestory v rámci SZU, kde plní svoje poslanie a hlavné úlohy vo
vymedzenej oblasti vzdelávania, ktorú vyjadruje názov 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.
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(3) Podrobnejšie pravidlá na zabezpečenie poriadku pri využívaní priestorov
univerzity môže z poverenia rektora ustanoviť dekan.
Článok 4
Akademické obrady
Na fakulte sa uskutočňujú slávnostné imatrikulácie študentov, inaugurácie
akademických funkcionárov, promócie absolventov špecializačného štúdia v
medicíne, doktorandského štúdia, doktorov vied, doktorov honoris causa
a slávnostné odovzdávanie menovacích dekrétov docentom.
Podrobnosti o uskutočňovaní akademických obradov ustanoví imatrikulačný
a promočný poriadok SZU, ktorý vydá rektor.
Článok 5
Medaily fakulty
Dekan môže udeliť osobe alebo vo výnimočných prípadoch aj inštitúcii, ktoré sa
zaslúžili o rozvoj fakulty, vedy, vzdelanosti a akademických práv a slobôd
medailu fakulty. Dokumentácia týkajúca sa medailí fakulty, je uložená v archíve
fakulty. Podrobnosti o ich udeľovaní ustanoví osobitný právny predpis, ktorý
vydá dekan.
Článok 6
Organizačná štruktúra fakulty
(1) Fakulta sa delí na tieto súčasti:
a) dekanát
b) pedagogické pracoviská
c) školiace pracoviská
(2) Zriadenie, rozdelenie, zlúčenie a zrušenie súčastí fakulty sa riadi pravidlami
ustanovenými zákonom o vysokých školách a štatútom univerzity.
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Článok 7
Dekan
(1) Dekan je predstaviteľom fakulty, riadi ju, zastupuje a koná vo veciach
fakulty. Za svoju činnosť zodpovedá akademickému senátu fakulty a
rektorovi vo veciach uvedených v zákone a v štatúte.
(2) Dekana vymenúva a odvoláva rektor na základe návrhu Akademického
senátu fakulty. Z vlastného podnetu môže rektor so súhlasom akademického
senátu fakulty odvolať dekana v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z.z.
(3) Dekan predkladá akademickému senátu fakulty na schválenie návrh rozpočtu
fakulty.
(4) Dekana zastupujú v ním určenom rozsahu prodekani. Prodekanov vymenúva
a odvoláva po schválení akademickým senátom fakulty dekan.
(5) Dekan vykonáva právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch u
zamestnancov zaradených na fakulte v rozsahu a za podmienok určených
v štatúte SZU.
Článok 8
Dekanát fakulty
(1) Dekanát fakulty je výkonným pracoviskom fakulty, ktoré zabezpečuje
odborné riadenie, administratívu a reprezentáciu fakulty.
(2) Dekanát fakulty vykonáva správnu pôsobnosť fakulty najmä v oblasti
vzdelávacej, vedecko-výskumnej, zahraničných vzťahov, rozvoja, edičnej,
informačnej, právnej, personálnej, kontrolnej a utajovaných skutočností,
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 zamestnancov súčastí fakulty,
e) sleduje efektívne využívanie domácich a zahraničných služobných ciest,
f) sleduje efektívne využívanie externých lektorov vo vzdelávacom
procese,
g) koordinuje špecializačnú prípravu absolventov lekárskych fakúlt –
štipendistov v zmysle projektu Ministerstva zdravotníctva,
(3) Poradnými orgánmi dekana sú vedenie fakulty .
(4) Fakulta má prodekanov pre tieto oblasti:
a) pregraduálne vzdelávanie,
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b) postgraduálne vzdelávanie,
c) vedecko-výskumnú
d) udeľovania vedecko-pedagogických titulov a vedecko-akademických
hodností,
e) medzinárodných vzťahov.
Článok 9
Organizačná štruktúra dekanátu fakulty
(1) D e k a n priamo riadi:
a) prodekanov,
b) kanceláriu dekanátu
(2) P r o d e k a n i :
A) Úsek prodekana pre pregraduálne vzdelávanie:
 riadi a metodicky usmerňuje štúdium všeobecného lekárstva,
 spolupracuje so študijným oddelením SZU,
 spolupracuje s vedúcimi ústavov SZU.
B) Úsek prodekana pre postgraduálne vzdelávanie:
• riadi a metodicky usmerňuje špecializačné štúdium,
• spolupracuje s pedagogickými útvarmi FZŠŠ,
• spolupracuje s prodekanmi FOZOŠ a FVZ.
C) Úsek prodekana pre vedeckú a výskumnú činnosť:
 riadi a kontroluje vedecko-výskumnú činnosť fakulty,
 spolupracuje s vedecko-výskumnou bázou SZU.
D) Úsek prodekana pre udeľovanie vedecko – pedagogických titulov a
vedecko – akademických hodností :
 zodpovedá za dodržiavanie prijatých kritérií pre doktorandské
štúdium, habilitačné a inauguračné konanie,
 predkladá vedeckej rade FZŠŠ návrhy na vedecko – pedagogické
a vedecko – akademické hodnosti.
E) Úsek prodekana pre medzinárodné vzťahy:
 Zabezpečuje spoluprácu fakulty a jej súčastí so zahraničnými
vzdelávacími a vedecko-výskumnými pracoviskami.
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Článok 10
Pedagogické pracoviská a zariadenia fakulty
(1) Fakulta podľa potreby zriaďuje so súhlasom rektora pedagogické,
výskumné a vývojové pracoviská a zariadenia.
(2) K zriadeniu, zlúčeniu, splynutiu, rozdeleniu alebo zrušeniu fakultného
pracoviska alebo zariadenia sa na návrh dekana vyjadruje akademický
senát fakulty.
(3) Činnosť pedagogického, výskumného alebo vývojového pracoviska a
zariadenia sa riadi vnútornými predpismi, ktoré musia byť v súlade
s vnútornými predpismi fakulty a univerzity.
(4) Pedagogické pracoviská sú uvedené v prílohe tohto organizačného
poriadku.
Článok 11
Vedúci zamestnanci fakulty
(1) Vedúcimi zamestnancami fakulty sú jednotliví vedúci pedagogických a
výskumných pracovísk.
(2) Funkcie vedúcich zamestnancov fakulty sa obsadzujú výberovým konaním.
Spôsob výberového konania na funkcie vedúcich zamestnancov fakulty určí
pracovný poriadok fakulty alebo pracovný poriadok SZU.
(3) Pedagogickí pracovníci fakúlt v rámci svojich pracovných povinností
zabezpečujú pedagogický proces na všetkých fakultách univerzity.
Článok 12
Špecializované výučbové zariadenia
Klinická a praktická výučba sa uskutočňuje vo fakultných nemocniciach
s poliklinikou, fakultných štátnych zdravotných ústavoch, v nemocničných a
verejných lekárňach, prípadne v iných výučbových zariadeniach a školiacich
pracoviskách.
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Článok 13
Prechodné a záverečné ustanovenia
(1) Tento organizačný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho schválenia
v akademickom senáte fakulty.
(2) Organizačný poriadok podpisuje dekan fakulty a predseda akademického
senátu fakulty.
V Bratislave dňa 2.12.2008

prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.
predseda Akademického senátu
FZŠŠ SZU

prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc.
dekan
FZŠŠ SZU
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Príloha k organizačnému poriadku FZŠŠ SZU

Pedagogické pracoviská
Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií

1. Katedra anestéziológie a intenzívnej medicíny
a) Subkatedra algeziológie
b) Subkatedra urgentnej medicíny
2. Katedra cievnej chirurgie
3. Katedra dermatovenerológie
4. Katedra detskej chirurgie
5. Katedra endokrinológie
6. Katedra diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy
7. Katedra fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
a) Subkatedra akupunktúry
8. Katedra gastroenterologickej chirurgie
9. Katedra gastroenterológie
10. Katedra geriatrie
11. Katedra gynekológie a pôrodníctva
a) Subkatedra gynekologickej onkológie
b) Subkatedra gynekologickej urológie
c) Subkatedra mamológie
d) Subkatedra materno-fetálnej medicíny
e) Subkatedra reprodukčnej medicíny
f) Subkatedra ultrazvuku v gynekológii a pôrodníctve
12. Katedra hematológie a transfuziológie
13. Katedra hrudníkovej chirurgie
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14. Katedra chirurgie
15. Katedra imunológie a alergiológie
16. Katedra dospelých a detských infekčných chorôb
17. Katedra kardiochirurgie
18. Katedra kardiológie a angiológie
19. Katedra klinickej logopédie
20. Katedra klinickej onkológie
a) Subkatedra paliatívnej medicíny
21. Katedra klinickej psychológie
22. Katedra lekárskej genetiky
23. Katedra liečebnej pedagogiky
24. Katedra nefrológie
25. Katedra neurochirurgie
26. Katedra neurológie
a) Subkatedra pediatrickej neurológie
27. Katedra nukleárnej medicíny
28. Katedra oftalmológie
a) Subkatedra pediatrickej oftalmológie
29. Katedra onkológie v chirurgii
30. Katedra ortopédie
a) Subkatedra ortopedickej protetiky
b) Subkatedra pediatrickej ortopédie
31. Katedra otorinolaryngológie
a) Subkatedra pediatrickej otorinolaryngológie
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32. Katedra pediatrie
a) Subkatedra dorastového lekárstva
b) Subkatedra neonatológie
c) Subkatedra pediatrickej endokrinológie
d) Subkatedra pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy
e) Subkatedra pediatrickej imunológie a alergiológie
f) Subkatedra pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny
g) Subkatedra pediatrickej kardiológie
h) Subkatedra pediatrickej nefrológie
i) Subkatedra pediatrickej hematológie a onkológie
j) Subkatedra pediatrickej pneumológie a ftizeológie
33. Katedra plastickej chirurgie
34. Katedra pneumológie a ftizeológie
35. Katedra posudkového lekárstva
36. Katedra pracovného lekárstva
37. Katedra propedeutiky vnútorného lekárstva
38. Katedra psychiatrie
a) Subkatedra detskej a dorastovej psychiatrie
b) Subkatedra gerontopsychiatrie
c) Subkatedra medicíny drogových závislostí
39. Katedra radiačnej onkológie
40. Katedra rádiológie
41. Katedra reumatológie
a) Subkatedra pediatrickej reumatológie
42. Katedra revízneho lekárstva a lekárenstva
43. Katedra sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva
a) Subkatedra sociálnej farmácie a organizácie zdravotníctva
b) Subkatedra organizácie vojenského zdravotníctva a medicíny
katastrof
44. Katedra súdneho lekárstva
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45. Katedra tropickej medicíny
46. Katedra úrazovej chirurgie
47. Katedra urológie
a) Subkatedra pediatrickej urológie
48. Katedra vnútorného lekárstva
a) Subkatedra funkčnej diagnostiky
b) Subkatedra hepatológie
c) Subkatedra chemoterapie
d) Subkatedra leteckého lekárstva
49. Katedra všeobecného lekárstva
50. II. Katedra všeobecného lekárstva
51. Katedra zdravotníckeho manažmentu a financovania
52. Katedra stomatológie
a) Subkatedra detského zubného lekárstva
53. Katedra maxilofaciálnej chirurgie
54. Katedra čeľustnej ortopédie
55. Katedra lekárenstva
a) Subkatedra klinickej farmácie
56. Katedra farmaceutickej technológie
57. Katedra farmaceutickej kontroly a zabezpečovania kvality liekov
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