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Schválené Akademickým senátom FZ KU v Ružomberku dňa: 29. 01. 2014 uznesením
č.24/2014

ORGANIZAČNÝ PORIADOK

Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku

Akademický senát Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej len
„Akademický senát fakulty“) podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon“) schválil tento Organizačný poriadok Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v
Ružomberku (ďalej len „Organizačný poriadok“):

ČI. 1
Základné ustanovenia
(1) Organizačný poriadok upravuje organizačnú štruktúru Fakulty zdravotníctva Katolíckej
univerzity v Ružomberku (ďalej len „fakulta“), pôsobnosť, právomoci a zodpovednosť
jednotlivých organizačných súčastí fakulty a ich hlavné úlohy.
(2) Organizačný poriadok upravuje postavenie, pôsobnosť, riadenie, činnosť a vonkajšie i
vnútorné vzťahy všetkých zamestnancov fakulty.
(3) Tento organizačný poriadok je záväzný pre všetky osoby, ktoré sú v pracovnoprávnom
alebo v obdobnom vzťahu s fakultou.

ČI. 2
Postavenie a úlohy fakulty
(1) Fakulta bola zriadená Akademickým senátom Katolíckej univerzity v Ružomberku
dňa 27. júna 2005 s účinnosťou od 1. júla 2005 v zmysle § 10 ods. 4 zákona NR SR
č. 131/2002 Z. z. a čl. 15, ods. 3 Štatútu KU.
(2) Úplný názov fakulty znie: Fakulta zdravotníctva (v skratke „FZ“),
po anglicky „Faculty of Health “.
(3) Sídlo fakulty je v Ružomberku, Námestie A. Hlinku č. 60.
(4) Fakulta je základnou súčasťou Katolíckej univerzity v Ružomberku.
(5) Rozsah samosprávnej pôsobnosti a práva fakulty ustanovuje zákon.
(6) Fakulta poskytuje v mene univerzity vysokoškolské vzdelávanie v rámci
akreditovaných študijných programov. Tým prispieva k plneniu poslania univerzity a
zúčastňuje sa na plnení hlavných úloh univerzity.

ČI. 3
Dekan fakulty
(1) Postavenie dekana a jeho pôsobnosť ustanovuje štatút a zákon.
(2) Dekan okrem pôsobnosti ustanovenej v ods. 1 tohto článku riadi a koordinuje činnosť
prodekanov, vedúcich zamestnancov fakulty, sekretariát dekana, personálne a
mzdové oddelenie, edičné stredisko a stredisko IKT.
(3) Dekan môže delegovať časť svojej právomoci a úloh na prodekanov a ostatných
zamestnancov v jeho riadiacej kompetencii.
(4) Dekana zastupuje v čase jeho neprítomnosti poverený prodekan.

Čl. 4
Prodekani
(1) Prodekani sú riadiacimi zamestnancami fakulty. Za svoju činnosť
zodpovedajú dekanovi fakulty.
(2) Prodekani zastupujú dekana v konkrétnych oblastiach riadenia fakulty:
a)
v oblasti výchovy, vzdelávania a mobilít
b)
v oblasti vedy a výskumu
c)
v oblasti akreditácie a kvality
(3) Kompetencie prodekanov určuje dekan.
(4) Prodekani odborne riadia príslušné pracoviská.

ČI. 5
Tajomník
(1) Tajomník je vedúcim zamestnanom, ktorý zabezpečuje hospodársky a administratívny
chod fakulty. Za svoju činnosť zodpovedá dekanovi fakulty.
(2) Tajomník administratívne zabezpečuje činnosť študijného oddelenia, personálneho
a mzdového oddelenia, edičného strediska a strediska IKT, a riadi ekonomické a
prevádzkové oddelenie.

ČI. 6
Poradné orgány dekana
(1) Poradnými organmi dekana sú: vedenie fakulty, kolégium dekana a komisie
vymenované dekanom.
(2) Vedenie fakulty je užším poradným orgánom dekana. Tvoria ho dekan, prodekani,
tajomník a predseda akademického senátu fakulty.
(3) Kolégium fakulty je širším poradným orgánom dekana. Tvoria ho členovia vedenia
fakulty, vedúci katedier a vybraní zástupcovia pracovísk fakulty.
(4) Stále poradné komisie dekana sú mzdová komisia fakulty, štipendijná komisia fakulty,
disciplinárna komisia fakulty, edičná rada a redakčná rada.

ČI. 7
Organizačné súčasti fakulty
Fakulta sa člení na tieto organizačné súčasti (ďalej len „súčasti“):
a)
Katedry
b)
Špecializované výučbové zariadenia
c)
Dekanát, oddelenia, strediská

ČI. 8
Katedry
(1) Základnými vedecko-pedagogickým pracoviskami fakulty sú katedry.
(2) Úlohou katedier je zabezpečiť výučbu akreditovaných študijných programov a
rozvíjať vedecký výskum a vývoj v príslušnom odbore.
(3) Katedru riadi vedúci katedry.
(4) Postavenie a pôsobnosť vedúceho katedry upravuje štatút fakulty.

ČI. 9
Špecializované výučbové zariadenia

Špecializované výučbové zariadenia – výučbové základne a iné zdravotnícke
pracoviská – sú špecializovanými a klinickými pracoviskami fakulty, ktorých hlavnou
náplňou je vykonávanie špecializovaných a odborných klinických praxí.
(1) Výučbovou základňou je zdravotnícke zariadenie a jeho kliniky, oddelenia,
ambulancie a iné klinické úseky. Kliniku vedie prednosta, oddelenie riadi
primár.
(2) V záujme zabezpečenia vzdelávacej, vedeckej a výskumnej činnosti môže
fakulta zriaďovať aj iné pracoviská (ústav, inštitút, laboratórium a iné)
v zmysle čl. 2 tohto poriadku.

ČI. 10
Dekanát, oddelenia, strediská
(1) Dekanát, oddelenia a strediská fakulty sú organizačne výkonnými pracoviskami fakulty.
(2) Zabezpečujú administratívny, hospodársky a správny chod fakulty.

ČI. 11
Spoločné ustanovenia
(1) Organizačný poriadok fakulty upravuje jej organizačnú štruktúru, postavenie, pôsobenie a
riadenie, vzťahy medzi organizačnými súčasťami fakulty navzájom a navonok voči
univerzite a vonkajším subjektom.
(2) Organizačný poriadok fakulty je jeho vnútorným predpisom a nadobúda platnosť jeho
schválením AK FZ.

ČI. 12
Záverečné ustanovenia
(1) Neoddeliteľnou súčasťou tohto organizačného poriadku je schéma organizačnej štruktúry
fakulty a tvorí jeho prílohu.
(2) Tento organizačný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho schválenia v akademickom
senáte fakulty a účinnosť dňom jeho uverejnenia na úradnej výveske fakulty.
(3) Organizačný poriadok podpisuje dekan fakulty a predseda akademického senátu fakulty
(4) Tento Organizačný poriadok FZ KU bol schválený Akademickým senátom FZ KU dňa
29.januára 2014 uznesením č. 24/2014..
(5) Ruší sa Organizačný poriadok FZ KU v Ružomberku schválený AS FZ KU dňa
8.11.2005.

doc. MUDr. Jozef DOMENIK, PhD., MPH
predseda AS FZ KU
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dekanka FZ KU V Ružomberku

