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VNÚTORNÝ PREDPIS č. 5/2022

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (ďalej len „SZU“) v súlade
s ustanoveniami § 1 ods. 4 a § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a v súlade
s ustanovením čl. 5 ods. 4 Organizačného poriadku SZU vydáva
Štatút Centra pre podporu vnútorného systému kvality Slovenskej zdravotníckej
univerzity v Bratislave (ďalej len „Centrum pre podporu VSK“)

Bratislava 2022
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Článok 1
Úvodné ustanovenia
(1) Tento vnútorný predpis upravuje postavenie, pôsobnosť, zloženie a vnútornú
organizáciu Centra pre podporu VSK.
(2) Tento vnútorný predpis je záväzný pre všetkých zamestnancov centra pre podporu VSK,
ktorí sú v pracovnom pomere so SZU.
Článok 2
Postavenie a poslanie Centra pre podporu VSK
(1) Centrum pre podporu VSK je rektorátnym pracoviskom, ktorého poslaním je
poskytovať administratívnu, organizačnú a technickú podporu vedeniu univerzity, Rade
pre vnútorný systém zabezpečovania kvality Slovenskej zdravotníckej univerzity (ďalej
len „Rada pre VSZK SZU“), fakultám, ústavom, katedrám a ďalším pracoviskám pri
vytváraní, zavádzaní, udržiavaní a zlepšovaní vnútorného systému zabezpečenia
kvality v rámci SZU vo všetkých oblastiach jej činnosti.1
(2) Centrum pre podporu VSK je kvalifikovaným, poradenským a konzultačným orgánom
SZU.
(3) Centrum pre podporu VSK môže navrhovať rektorovi, fakultám, ústavom, katedrám
a ďalším pracoviskám SZU podnety na zdokonalenie vnútorného systému zabezpečenia
kvality na SZU.
(4) Centrum pre podporu VSK podáva raz ročne správu o svojej činnosti rektorovi SZU
vždy do 31. januára bežného kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok,
v ktorej predloží aj pripomienky a návrhy k fungovaniu vnútorného systému
zabezpečovania kvality na SZU.
Článok 3
Pôsobnosť Centra pre podporu VSK
(1) Centrum pre podporu VSK vykonáva svoju činnosť s pôsobnosťou v rámci celej SZU.
(2) Centrum pre podporu VSK najmä:
a) zabezpečuje vnútorný systém kvality vysokoškolského vzdelávania podľa
štandardov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo,
b) zabezpečuje zadávanie dotazníkov na prieskum názorov vybraných cieľových
skupín na zabezpečovanie kvality vo všetkých oblastiach činnosti SZU2,
c) spracováva výsledky prieskumu uvedených v ods. 2 písm. b) tohto článku vo
forme správy pre potreby vedenia univerzity, jej fakúlt a ďalších pracovísk
SZU,
d) zabezpečuje sledovanie ďalších vybraných ukazovateľov hodnotenia kvality,
e) poskytuje technickú podporu pri realizácii procesov zabezpečenia
a zdokonaľovania kvality,
f) vypracováva vnútorné predpisy a navrhuje metodiku práce v oblastiach
vnútorného systému kvality na SZU v spolupráci s Radou pre VSZK SZU,
g) upozorňuje na problémy v zabezpečovaní vnútorného systému kvality
a navrhuje nápravné opatrenie v spolupráci so zainteresovanými stranami,
h) poskytuje organizačnú a administratívnu podporu činnostiam Rady pre VSZK
SZU,
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Čl. 6 ods. 7 vnútorného predpisu SZU č. 7/2021
Čl. 7 ods. 8 Vnútorného predpisu SZU č. 2/2022
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i) spolupracuje s Radou pre VSZK SZU3 pri monitorovaní dodržiavania VSK,
získavaní návrhov a podnetov na zdokonaľovanie kvality vo všetkých
oblastiach univerzity a pri odstraňovaní organizačných a administratívnych
nedostatkov v zabezpečovaní kvality,
j) realizuje podporné činnosti pri príprave dokumentácie na vnútorné a vonkajšie
inštitucionálne hodnotenie SZU, fakúlt, katedier a iných zložiek SZU na
národnej a medzinárodnej úrovni,
k) organizačne zabezpečuje prípravu školení a seminárov súvisiacich s riadením
a zabezpečovaním kvality na SZU,
l) realizuje školenia o systéme zabezpečenia kvality pre nových zamestnancov
SZU,
m) zabezpečuje činnosť Poradenského centra pre študentov SZU v zmysle čl. 6
a čl. 8 Štatútu Poradenského centra pre študentov SZU.
n) vykonáva ďalšie činnosti súvisiace s podporou vnútorného systému kvality.
Článok 4
Vnútorná organizácia Centra pre podporu VSK
(1) Centrum pre podporu VSK je riadené vedúcim, ktorého menuje rektor SZU na základe
návrhu prorektora pre pregraduálne štúdium a predsedu Rady pre VSK SZU.
(2) Vedúci Centra pre podporu VSK:
a) riadi činnosť centra pre podporu VSK,
b) zabezpečuje realizáciu úloh centra pre podporu VSK v súlade s týmto štatútom
a ostatnými vnútornými predpismi SZU,
c) spolupracuje pri tvorbe stratégie SZU v oblasti zvyšovania kvality,
d) predkladá návrhy na zmenu organizačnej štruktúry a štatútu centra pre podporu
VSK,
e) predkladá návrhy na prijímanie a ukončenie pracovného pomeru zamestnancov
centra pre podporu VSK,
f) zodpovedá za riadny chod centra pre podporu VSK a za získavanie informácií
potrebných na zabezpečenie fungovania systému kvality na SZU v rámci
činnosti centra pre podporu VSK,
g) zodpovedá za dodržiavanie predpisov týkajúcich sa evidencie a využívania
zvereného majetku.
(3) Zamestnanci centra pre podporu VSK sú povinní oboznámiť sa s obsahom tohto štatútu
a dodržiavať jeho ustanovenia pri plnení pracovných povinností.
(4) Zamestnanci centra pre podporu VSK sú v pracovnom pomere so SZU.
Pracovnoprávne vzťahy, práva, zodpovednosť a rozsah ich povinností vyplývajú zo
všeobecne záväzných platných právnych predpisov, pracovnoprávnych a ostatných
vnútorných predpisov SZU a tohto štatútu. Pracovná náplň zamestnancov centra pre
podporu VSK sa určuje podľa konkrétnej činnosti, ktorú vykonávajú.
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Článok 5
Vzájomná spolupráca Centra pre podporu VSK s rektorátom, fakultami a ostatnými
pracoviskami SZU
Pri plnení svojho poslania a úloh centrum pre podporu VSK spolupracuje s rektorátom,
prorektormi, s Radou pre VSZK SZU, s fakultami, s radami pre VSZK na fakultách, ostatnými
pracoviskami SZU a s externými organizáciami v oblasti skvalitňovania vysokoškolského
štúdia.
Článok 6
Záverečné ustanovenia
(1) Tento štatút Centra pre podporu VSK bol prerokovaný Akademickým senátom SZU dňa
14.3.2022 a schválený Vedeckou radou SZU dňa 21.3.2022
(2) Tento štatút Centra pre podporu VSK ako aj jeho zmeny a doplnky nadobúdajú platnosť
odo dňa registrácie Ministerstvom zdravotníctva SR a účinnosť najskôr odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jeho registrácii Ministerstvom zdravotníctva
SR.
(3) Tento štatút Centra pre podporu VSK je archivovaný v tlačenej podobe na rektoráte SZU
v Bratislave a zverejnený v elektronickej podobe na webovom sídle verejnej časti SZU.

V Bratislave, dňa 23.3.2022

prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., v. r.
rektor SZU
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