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Organizačný poriadok 
 

Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 

n. o. Bratislava 

 

 

 

Článok 1 

Základné ustanovenia 

 

1. Organizačný poriadok upravuje postavenie, pôsobnosť, riadenie, činnosť a vonkajšie 

i vnútorné vzťahy rektora a prorektorov, dekana, prodekanov,  vedúcich ústavov, 

detašovaných pracovísk, katedier a ostatných vedúcich zamestnancov Vysokej školy 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. Bratislava (ďalej len „vysoká škola“). 

 

2. Tento organizačný poriadok je záväzný pre všetky osoby, ktoré sú v pracovnoprávnom 

vzťahu s vysokou školou a pre všetky organizačné útvary vysokej školy. 

 

 

Článok 2 

Postavenie a úlohy vysokej školy 

 

1. Vysoká škola bola zriadená podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a začala pôsobiť na základe štátneho 

súhlasu udeleného Vládou Slovenskej republiky   -    uznesenie vlády SR č. 891 z 24. 

septembra 2003. 

 

2. Vysoká škola je súkromnou vysokou školou.  

 

3. Rozsah samosprávnej pôsobnosti vysokej školy ustanovuje zákon, ďalšie všeobecne 

záväzné právne predpisy a štatút vysokej školy. 

 

4. Hlavnou úlohou vysokej školy pri napĺňaní jej poslania je poskytovanie vysokoškolského 

vzdelávania a s tým súvisiace vedecké bádanie,  ako aj humanitárna a charitatívna činnosť 

na Slovensku a v zahraničí. 

 

 

Článok 3 

Organizačná štruktúra vysokej školy 

 

1. Vysoká škola sa člení na tieto súčasti: 

a) fakulty a inštitúty (spravidla úplne alebo čiastočne samostatne hospodáriace) 

b) ústavy domáce a zahraničné (majú samostatnú akreditáciu), 

c) iné pedagogické (katedry), výskumné, hospodársko-správne a informačné pracoviská 

(ďalej len“ pracoviská vysokej školy“) – bez samostatnej akreditácie, 

d) účelové zariadenia vysokej školy, 

e) rektorát vysokej školy, 
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2. Pracoviská vysokej školy a jej účelové zariadenia, ktoré nie sú samostatne hospodáriacimi 

pracoviskami, sú organizačne začlenené v rámci rektorátu vysokej školy. 

 

3. Zriadenie, rozdelenie, zlúčenie a zrušenie súčastí vysokej školy sa uskutočňuje postupom, 

ktorý je upravený štatútom vysokej školy. 

 

4. Na vysokej škole pôsobia: 

a) Inštitút - Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky, 

b) Inštitút - Fakulta misijnej práce a tropického zdravotníctva Jána Pavla II., Bratislava, 

c) Inštitút – Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča, Prešov, 

d) ústavy, detašované pracoviská tuzemské a zahraničné, humanitárne pracoviská 

v zahraničí  -  ich zoznam tvorí prílohu tohto organizačného poriadku. 

 

 

 

Článok 4 

Vysoká škola 

 

1. Právne postavenie vysokej školy je vymedzené zákonom a štatútom. 

 

2. Vysoká škola poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v rámci akreditovaných bakalárskych, 

magisterských a doktorandských študijných programov, rigorózne konanie, habilitačné 

konanie, konanie na vymenúvanie profesorov a konanie udeľovania vedeckých hodností 

DrSc. 

 

3. Vysoká škola v súlade so svojim zameraním ďalej 

a) vykonáva základný a aplikovaný výskum a liečebno-preventívnu činnosť,, 

b) vykonáva podnikateľskú, edičnú a inú činnosť podľa zákona a štatútu, 

c) využíva pri vzdelávaní študentov najnovšie poznatky vedy a zapája ich do vedeckej 

činnosti. 

 

4. Rektor je akademickým predstaviteľom vysokej školy, riadi ju, zastupuje a koná vo 

veciach vysokej školy v rozsahu vymedzenom v zákone a štatúte, zodpovedá správnej 

rade a vo veciach určených štatútom aj akademickému senátu vysokej školy. 

 

5. Rektora vymenúva a odvoláva na návrh správnej  rady vysokej školy, ktorej predkladá 

príslušný návrh akademický senát vysokej školy, prezident Slovenskej republiky. Návrh 

akademického senátu vysokej školy predkladá správna rada ministrovi, ktorý ho predloží 

prezidentovi republiky.  

 

6. Rektor podáva správnej rade návrh na vymenovanie prorektorov, určuje ich poradie 

a rozsah, v ktorom sú prorektori oprávnení rektora zastupovať. 

 

7. Vysoká škola má prorektorov na týchto úsekoch: 

a)   pedagogická činnosť a sociálne veci, 

b)   vedeckovýskumnú činnosť, 

c)    pre rozvoj, 

d)    zahraničné vzťahy 

e)  humanitárne projekty 
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8. Prorektori majú právomoci v rozsahu určenom rektorom v oblasti, do ktorých ich 

vymenuje rektor, po schválení akademickým senátom a zodpovedajú rektorovi 

a akademickému senátu za ich splnenie. Funkčné obdobie prorektorov je najviac 4-ročné.  

 

9. Vedúcimi zamestnancami vysokej školy sú kvestor vysokej školy, vedúci detašovaných  

pracovísk vysokej školy a vedúci účelových zariadení vysokej školy. 

 

10. Kvestor vysokej školy zabezpečuje ekonomický, hospodársky a administratívny chod 

vysokej školy. Je podriadený priamo rektorovi. 

 

 

 

Článok 5 

Pracoviská a účelové zariadenia vysokej školy 

 

1. Vysoká škola podľa potreby zriaďuje pedagogické, výskumné, hospodársko-správne 

a informačné pracoviská a účelové zariadenia. 

 

2. K zriadeniu, zlúčeniu, splynutiu, rozdeleniu alebo k zrušeniu pracoviska a účelového 

zariadenia sa na návrh rektora vyjadruje akademický senát vysokej školy. 

 

3. Na základe rozhodnutia rektora a po vyjadrení akademického senátu pracovisko a účelové 

zariadenie  vysokej školy môže byť samostatne hospodáriacim pracoviskom. 

 

4. Pracovisko a účelové zariadenie vysokej školy môže byť organizačne začlenené v rámci 

rektorátu, dekanátu alebo ako samostatné hospodáriace pracovisko v rámci vysokej školy. 

 

5. Vnútorné predpisy samostatne hospodáriaceho pracoviska a účelového zariadenia vysokej 

školy musia byť v súlade s jej vnútornými predpismi, ktoré schvaľuje akademický senát  

vysokej školy. 

 

6. Pracovisko a účelové zariadenie vysokej školy riadi vedúci pracoviska a účelového 

zariadenia vysokej školy, ktorý je vedúcim zamestnancom vysokej školy. 

 

7. Pracoviskami vysokej  školy sú: 

a) rektorát, 

b) celoškolské pracoviská - fakulty, inštitúty, ústavy  

c) odborná knižnica, 

d) inštitút ďalšieho vzdelávania  

 

    

 

Článok 6 

Prehľad pracovných útvarov, oddelení a referátov  

 

A.  Rektor a sekretariát rektorátu vysokej školy 
 

1. Sekretariát rektorátu vysokej školy je výkonným pracoviskom vysokej školy, ktoré 

zabezpečuje administratívne práce sekretariátu rektora, kontrolu plnenia úloh, archiváciu 
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interných dokumentov, pripravuje a zabezpečuje zasadnutia orgánov rektora a vedie ich 

agendu. 

 

2. Rektorát vysokej školy vykonáva správnu pôsobnosť vysokej školy najmä v oblasti 

vzdelávacej, vedeckej, vedecko-výskumnej, zahraničných vzťahov, rozvoja, edičnej, 

informačnej, právnej, personálnej, kontrolnej,  civilnej ochrany a utajovaných skutočností, 

hospodárskej a zabezpečovania vnútorného chodu vysokej školy, pričom najmä: 

a) pripravuje podklady pre rozhodnutia orgánov akademickej samosprávy vysokej školy, 

b) realizuje rozhodnutia orgánov akademickej samosprávy vysokej školy, 

c) kontroluje vybavovanie korešpondencie zákonom stanovenej lehote. 

 

3. Rektor za svoju činnosť zodpovedá akademickému senátu, správnej rade a vo veciach 

uvedených v zákone aj prezidentovi Slovenskej republiky. 

 

4. Postavenie rektora a jeho pôsobnosť ustanovuje ďalej zákon a štatút vysokej školy 

Zodpovedá aj za koordináciu činností súčastí vysokej školy. 

 

 

B. Personálne a mzdové oddelenie zabezpečuje najmä: 

  

- agendu súvisiacu s výberom, prijímaním, zmenou a ukončením pracovného pomeru, 

- vedie evidenciu osobných spisov zamestnancov, 

- sleduje využívanie pracovného času, vypracúva rozbory a navrhuje opatrenia, 

- spracúva dochádzku zamestnancov, 

- sleduje a eviduje čerpanie dovoleniek, 

- pripravuje štatistické výkazy týkajúce sa personálnej práce, 

- vedie evidenciu dohôd o vykonaní práce, spracúva ich ako podklad pre vyplácanie, 

- pre humanitárne projekty vysokej školy spracúva krátkodobé (na dobu určitú) 

pracovné zmluvy, 

- pripravuje podklady pre A – Z Consult týkajúce sa miezd. 

- plní iné úlohy uložené rektorom. 

 

C. Študijné oddelenie   

 

- spracúva študijné programy pre nasledovný akademický rok a zverejňuje ich, knižne a 

       elektronicky,  

- spracúva obsadenosť posluchárni pre výučbu,  

- poskytuje informácie ministerstvu školstva a akreditačnej komisii, potrebné pre ich 

činnosti, 

- navrhuje podmienky prijatia na štúdium, 

- komplexne zabezpečuje študijnú agendu,  

- eviduje, kontroluje a spracúva prihlášky na štúdium, 

- pripravuje a zabezpečuje prijímacie konanie v koordinácii s vedúcimi katedier, 

- informuje o výsledkoch prijímacích pohovorov, 

- zabezpečuje zápis študentov do príslušného ročníka, 

- organizačne – technicky zabezpečuje ceremónie súvisiace so štúdiom, 

- eviduje študijné výsledky študentov, 

- kontroluje splnenie podmienok pre postup do ďalšieho ročníka v koordinácii 

s vedúcimi katedier, 

- eviduje zmeny počas štúdia (prerušenie, zanechanie, prestupy, atď.), 
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- vyhotovuje potvrdenie o štúdiu, o vykonaných skúškach, o uznaní skúšok, 

- rozhoduje o zaradení študentov do príslušného ročníka,  

- eviduje žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí na štúdium a postupuje ich 

príslušnému orgánu na preskúmanie, 

- organizuje minimálne raz ročne anonymnú anketu študentov o kvalite výučby 

a o učiteľoch, 

- pripravuje podklady pre Akreditačnú komisiu,  

- prijíma a spracúva žiadosti študentov (individuálny študijný plán, atď)  a po schválení 

prorektorom pre pedagogickú činnosť udeľuje súhlas,  

- počet referentiek: 1 referentka na 1000 študentov na študijnom oddelení a 1 asistentka 

na 500 študentov na katedrách) 

- vydáva duplikáty študijných výkazov,  

- spracúva študijné štatistiky pre Ústav informácií a prognóz školstva a iné štátne 

a verejno-právne inštitúcie, 

- vedie register študentov, 

- na jednu referentku študijného oddelenia pripadá agenda tisíc študentov, 

- na jednu asistentku katedry pripadá agenda 500 študentov, 

- zabezpečuje a eviduje poštovú agendu týkajúca sa svojho oddelenia, 

- poskytuje poradenské služby študentom o možnostiach štúdia na iných VŠ v S 

- eviduje a kontroluje platenie študijných poplatkov, 

- plní iné úlohy na pokyn svojho nadriadeného. 

 

D. Referát kontrolný a právny 

  

-   kontrolór  vysokej školy -  zabezpečuje kontrolu činností vysokej školy a jej súčastí  

vo všetkých oblastiach ich pôsobnosti, 

- vypracúva si ročný plán kontroly, ktorý predkladá na schválenie rektorovi, 

- okrem plánovaných kontrol, vykonáva kontroly, ktoré mu nariadi vykonať rektor, 

- kontroluje výber študijných poplatkov a školného, 

- podlieha priamo rektorovi. 

- právnik vysokej školy - zabezpečuje vnútornú legislatívu, vrátane jej tvorby a zmien, 

- zastupuje vysokú školu v právnych veciach pred súdmi a štátnymi orgánmi,  

- spracúva stanoviská k pripravovaným zmluvám vysokej školy z hľadiska ich  

            efektívnosti pre školu a dodržiavania právnych predpisov, 

- zabezpečuje vymáhanie pohľadávok, 

- podlieha priamo rektorovi. 

 

E. Úsek kvestora – kvestor priamo riadi ekonomické oddelenie a oddelenie 

prevádzky  

 

- Ekonomické oddelenie  -  vedie a kontroluje ekonomickú agendu,  

- eviduje ekonomické údaje a informácie, 

- obhospodaruje pokladničnú hotovosť  

- kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami,  

- kontroluje finančné plnenie dohôd školy a zodpovedá za ich plnenie,  

- spolupodieľa sa na zabezpečení finančných zdrojov,  

- zabezpečuje styk s finančnými inštitúciami, 

- zabezpečuje účtovnú činnosť a jej overenie audítorom, 

- zabezpečuje prípravu materiálov pre rozhodnutie rektora a orgánov akademickej 

samosprávy, 
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- spracúva návrh rozpočtu, kontroluje jeho plnenie a vypracúva jeho celoročné 

vyhodnotenie, 

- vypracúva návrh výročnej správy o činnosti a hospodárení školy a po ich schválení ich 

predkladá na Krajský úrad v Bratislave, 

- zodpovedá za technicko – organizačné zabezpečenie vzdelávacieho procesu, vedeckej 

výchovy, vedeckého výskumu a akademických obradov v súčinnosti s VVČ, 

- zabezpečuje činnosť jednotlivých pracovísk školy po finančnej, organizačnej 

a technickej stránke, 

- v prípade poskytnutia dotácie zo štátneho rozpočtu predkladá výročnú správu 

o činnosti ministerstvu školstva,  

- eviduje výber študijných poplatkov v súčinnostu so štúdijným oddeleným.  

 

 

       Oddelenie správy majetku   
      -    vedie inventarizáciu hnuteľného a nehnuteľného majetku,  

- vedie agendu o prenájmoch a podnájmoch, 

- zabezpečuje agendu BOZP a PO, 

- zabezpečuje poskytovanie servisu pre vysokoškolských učiteľov, výskumných 

pracovníkov a študentov, 

- zodpovedá za správu hnuteľného a nehnuteľného majetku, 

- zabezpečuje edičnú a propagačnú  a informačnú činnosť v súčinnosti s knižnicou 

a rektorátom, 

- materiálno - technicky  zabezpečuje činnosť rektorátu, 

- zabezpečuje údržbu a upratovanie priestorov školy a jej okolia, 

- zabezpečuje činnosť podateľni školy. 

       

 

Článok 7 

Organizačná štruktúra rektorátu vysokej školy 

 

1. Rektor priamo riadi: 

a) prorektorov, 

b) sekretariát rektora, 

c) personálne a mzdové oddelenie, 

d)   kontrolný a právny referát, 

e)   vedúcich celoškolských pracovísk, fakúlt, inštitútov a ústavov, 

f )  vedúcich celoškolských účelových zariadení, 

g)   kvestora. 

 

2. Rektora v jeho neprítomnosti vo vymedzenom rozsahu činností zastupuje poverený 

prorektor. 

 

3. Prorektor pre rozvoj priamo riadi: 

-   rozvoj pracovísk vysokej školy. 

 

4. Prorektor pre výskumnú činnosť priamo riadi: 

a) oddelenie pre vedu a výskum, 

b) knižnicu, 

c) pracovisko informačných systémov. 
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5. Prorektor pre zahraničie priamo riadi  

- referát pre zahraničie  

 

6. Prorektor pre pedagogickú činnosť a sociálne veci priamo riadi: 

a) študijné oddelenie, 

b) referát pre sociálne veci, 

c) metodicky riadi a usmerňuje vedúcich celoškolských pracovísk v študijných veciach.  

 

 

7. Kvestor priamo riadi: 

a) ekonomické oddelenie, 

b) oddelenie prevádzky a správy majetku. 

 

 

Článok 9 

Záverečné ustanovenia  

 

1.  Dňom nadobudnutia účinnosti tohto organizačného poriadku, zrušuje sa platnosť    

doterajších organizačných poriadkov.  

 

2.  Tento organizačný poriadok bol schválený v akademickom senáte vysokej školy dňa 

01.04.2010. 

 

3. Tento organizačný poriadok nadobúda platnosť 01.09.2010 

 

 

 

 

V Bratislave dňa  01.09.2010  

 

 

 

 

 

____________________________                                     ____________________________  

prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD.    prof. MUDr. Mária Huttová, DrSc. 

    rektor VŠZaSP sv.Alžbety                                                  predseda Akademického senátu 

 

 

Prílohy:  

Dodatok č.1 

Dodatok č.2 

Dodatok č.3  

Dodatok č. 3a 

Dodatok č. 3 b 



Dodatok  č. l  k Organizačnému poriadku  

Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

 

 

A. INŠTITÚTY 

návrh zmeny riadku v prílohe Organizačného poriadku s označením: 

 A.1.) Inštitút Bl. P. P. Gojdiča Prešov z sa zlučuje s pracoviskom B.1.) Ústav 

Kráľovnej Pokoja z Medžugorja Bardejov a s pracoviskom B.10.) Ústav Bl. 

Vasiľa Hopku Spišská Nová Ves do jedného pracoviska s názvom Inštitút bl. P. 

P. Gojdiča  Prešov – Spišská Nová Ves 

 

B. ÚSTAVY 

návrh zmeny riadku v prílohe Organizačného poriadku s označením: 

 B.12.) pracovisko Ústav Božieho milosrdenstva Žilina/Čadca a B.13.) Ústav 

Saleziánum Žilina sa zlučujú do jedného pracoviska s názvom Ústav 

Salezinánum Don Bosca Žilina 

 B.16.) pracovisko Ústav sv. Alžbety Weissenfels a B.18.) Ústav sociální práce, 

Husův institut teologických stud  Praha sa zlučujú do jedného pracoviska s 

názvom Ústav sociální práce Praha 

 

C. KATEDRY 

návrh zmeny riadku v prílohe Organizačného poriadku s označením: 

 C.1.) Katedra psychológie a C.2.) Katedra sociológie sa zlučujú do jedného 

pracoviska s názvom Katedra psychológie a  sociológie Bratislava. 

 C.4.) Katedra rómskych štúdii sa pričleňuje k riadku C.3.) Katedre sociálnej práce 

(dennej a externej formy) Bratislava  a zlučujú sa do jedného pracoviska s názvom 

Ústav sociálnej práce Bratislava  

 C.5.) Katedra ošetrovateľstva, C.6.) Katedra verejného zdravotníctva, C.8.) 

Katedra teoretických disciplín, LVM a zubnej techniky sa zlučujú do jedného 

pracoviska s názvom Ústav zdravotníckych disciplín. 

 

V Bratislave dňa 01.09.2011 

 

      Dr.h.c. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. 

       rektor VŠZaSP sv.Alžbety 



 

 
Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku k 01.09.2011 

 

 

 

A. INŠTITÚTY 

1.) Inštitút Bl. P. P. Gojdiča Prešov (3 katedry) 

2.) Inštitút  sv. Ladislava Nové Zámky  (2 katedry)  

3.) Inštitút bl. Jána Pavla II. Bratislava (3 katedry) 

4.) Inštitút Ďalšieho vzdelávanie sociálnych pracovníkov a Postgraduálny inštitút   

 sv. Vincenta (5 katedier a 1 detašované pracovisko sv. Matky Terezy) 

 

 

B.   ÚSTAVY 

1.) Ústav  Kráľovnej Pokoja z Medžugorja, Bardejov  

2.) Ústav rómskych európskych štúdií Sv. Sáry de Marseille, Banská Bystrica  

3.) Ústav sv. Sáry a bl. Ladislav Strattmana Batthyányho Dunajská Streda 

4.) Ústav Bl. Zefira G. Mallu Košice  

5.) Ústav Bl. Metoda D. Trčku Michalovce (1 detašované pracovisko Blatné Remety) 

6.) Ústav sv. Cyrila a Metóda Partizánske 

7.) Ústav Sv. Pátra Pia, Piešťany  

8.) Ústav sv. Sáry Salkaháziovej  Rožňava 

9.) Ústav Dr. J. Blahu Skalica 

10.) Ústav Ústav Bl. Vasiľa Hopku Spišská Nová Ves   

11.) Ústav Bl. Tomislava Kolakoviča, Trstená  

12.) Ústav Božieho milosrdenstva, Žilina  

13.) Ústav Saleziánum Sv. Don Bosca, Žilina  

14.) Ústav sv. Bakhity Nairobi Kenya   

15.) Ústav sv . Jána Nepomuka Neumanna Příbram 

16.) Ústav sv. Alžbety Weissenfels 

17.) Ústav sv. Serafína Užhorod 

18.) Ústav sociální práce,  Husův institut teologických studií,  Praha 

19.)   St. Maximilian Kolbe (House of Family) Institute of Social work, Phnom Phen,                 

          Cambodia, spol. ŠP s Khemara University                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

20.) Ústav sociálnej práce Sv. Serafína, Užhorod /Rep. Ukrajina/  

 

    

C. KATEDRY  

1.) Katedra psychológie 

2.) Katedra sociológie 

3.) Katedra sociálnej práce 

4.) Katedra rómskych štúdii 

5.) Katedra ošetrovateľstva    

6.) Katedra verejného zdravotníctva  

7.) Katedra tropického zdravotníctva, 

8.) Katedra teoretických disciplín, laboratórnych vyšetrovacích metód a zubnej techniky,  

9.) Katedra misiológie,  

10.) Katedra právnych disciplín,  

11.) Katedra prenatálnej a perinatálnej medicíny 

 

 



D. DETAŠOVANÉ  PRACOVISKÁ  

1.) Denný stacionár pre bezdomovcov Sv. Vincenta de Paul a Dobrota sv. Alžbety,  OZ, 

Námestie 1. mája, Bratislava 

2.) Univerzitné sociálne centrum pre bezdomovcov Bratislavy Mea Culpa, Hradská 22, Bratislava 

3.) Univerzitné azylové centrum pre matky s deťmi Betánia, sídlisko Juh 33, Malacky 

4.) Univerzitné azylové centrum katedry psychológie Jozefínum, Dolná Krupá 

5.)   Azylový dom sv. Don Bosca Cífer  

6.)   Detašované pracovisko Bíla Voda Praha 

 

 

E. VEDECKÉ PRACOVISKÁ V SR – KLINIKY 

 

1.) Interná klinika VŠZaSP na OÚSA, Heydukova 10, Bratislava 

2.) Klinika stereotaktickej rádiochirurgie VŠZaSP na OÚSA, Heydukova 10, Bratislava  

3.) Klinika vnútorných chorôb VŠZaSP na OÚSA, Heydukova 10, Bratislava  

4.) Klinika laboratórnej medicíny VŠZaSP na OÚSA, Heydukova 10, Bratislava 

5.) Slovenský Tropický inštitút, Bratislava  

6.) Ústav prenatálnej a perinatálnej medicíny a psychológie, Bratislava  

 

 

F. VEDECKÉ, ZDRAVOTNÍCKE A MISIJNÉ PRACOVISKÁ V   ZAHRANIČÍ  

         

1.) Tropická detská klinika a laboratórium House of Smile, (projekt podporovaný   s JT), 

Phnom Penh, Kambodža 

2.) Tropická detská klinika a HIV laboratórium Sv. Maximiliána  Kolbeho, Phnom Penh, 

Kambodža / House of Family St. Maximilian Kolbe 

3.) Tropická detská klinika a laboratórium, (projekt podporovaný D. Hantuchovou), 

Sihanoukville, Kambodža 

4.) Tropická detská klinika Bl. P. P. Gojdiča, Sihanoukville 2, Kambodža (podporovaná 

ISVaZ PPG Prešov)  

5.) Klinika tropických chorôb VCT a Laboratórium AIDS Bl. Ladislava Stratmanna 

Báthányiho, Eldoret, Keňa  

6.) Resocializačné centrum Božieho Milosrdenstva, Misericordia Dei, Nyamlel, Nový 

Sudán      

7.) Tropická klinika panny Márie Fatimskej, Gordim, Nový Sudán  

8.) Tropická klinika a vedecké laboratórium Sv. Františka z Assisi, DOR-AAA, Diecéza 

Rumbek, Marial-Lou, Sudán 

9.) Tropická klinika a laboratórium Sv. Matky Terezy, spoločný projekt Sestry Milosrdnej 

lásky, Kibre Mengist, Etiópia 

10.) 1.československá Klinika tropických chorôb a výskumné laboratórium AIDS a 

Tropických chorôb sv. Karola Lwangu, Sv. Ugandských Mučeníkov,   v 1. čs-ugandskej 

nemocnici ACDCH Praha, Buikwe, Uganda, spoločný projekt s ACDCH Praha 

a Diecézy Lugazi. 

11.) Klinika tropických chorôb a Tropické laboratórium, Môle – St. Nicolas, Haiti 

12.) Centrum rozvojovej pomoci Bois Laurence, BL, Haiti 

13.) Mobilná Tropická klinika akútneho zásahu, Haiti 

14.) Nemocnica Hand for Help (ČR), Jacmal, Haiti  

15.) Škola Sv. Ladislava Strattmana Bathányho, Fond de Blanc, Haiti 

16.) Sirotinec Sv. Bakity, Condi, Burundi 

17.) Tropická klinika a vedecké laboratórium Sv. Sáry Salkházyovej, Rutowu, Burundi 

18.) Tropická klinika Murago, Burundi 

19.) Tropická klinika Gasura, Burundi 

20.) Klinika Sv. Rafaela a sv. Bakity, Kayole, Keňa  

21.) Azylové a resocializačné centrum  Sv. Kizita, Mihango, Keňa 



22.) Knižnica a antimalnutričný program Sv. Vincenta de Paul, Kibera, Nairobi, Keňa 

23.) Antimalnutričné centrum Sv. Karola Lwanga, Lunga Lunga, Keňa 

24.) Sirotinec Bl. Zdenky Schellingovej, Langata, Keňa 

25.) Výskumné laboratórium a VCT AIDS/HIV, Mukuru, Keňa 

26.) Antimalnutričné  výskumné pediatrické laboratórium Mary Immaculata, Nairobi 

27.) Dom sociálnej starostlivosti Bl. Teodora Romžu, Korolevo, Ukrajina  

28.) Dom sociálnej starostlivosti Sv. Jozefa a Sv. Filipa, Seredneje, Ukrajina  

29.) Tropická klinika a Výskumné laboratórium Sv. Sáry  Salkházyovej,  Lusaka, Zambia 

(spoločný projekt Czech aid Lusaka) 

30.) Tropická klinika a dispenzár 40 bl. Študentov – Mučeníkov z Buta, Kibeho, Rwanda 

(spoločný projekt so SAC Palotinmi RW)  

31.) Ústav sociálnej starostlivosti, Chorynĕ (ČR), Projekt Inštitútu Krista Veľkňaza 

32.) Resocializačné centrum pre streetboyov Bl. G. Beretta Molla, Kayole, Keňa 

33.) Resocializačné centrum pre dievčatá z ulice (pre prevenciu detskej kriminality),    

34.) Githuray – God wish us (projekt podporovaný Dr. T. Piršelom, Modra) 

35.) Klinika Sv. Clementine, spoločný projekt s Ecoinvest a WaterParadigm, Kibuye, 

Rwanda 

36.) Klinika UNHCR Kibuye, Rwanda 

37.) Resocializačné centrum Blue Dragon pre streetboys Sv. Ondreja Dung-Lac, Hanoj, Vietnam 

38.) Projekt sociálnej starostlivosti, Hue, Vietnam,  Projekt Blue Dragon, AU 

39.) Centrum pre deti s AIDS Ho-chi Minh (Saigon) 

40.) Nemocnica Muhuroni, Keňa, Antimalnutričný projekt Muhuroni, Keňa 

41.) Nemocnica Sv. of Mercy, Meru, Keňa 

42.) Sociálne centrum Sv. Cecílie, Lesotho 

43.) Klinika Ha Buasone a Laboratórium na výskum AIDS, Lesotho 

44.) Sociálne centrum Sv. Charlesa Foucaulda, Bejrút, Libanon 

45.) Slovak House, Port au Prince, Haiti 

46.) Mirka’s House for Children Mtvapa, Keňa 

 



Dodatok  č. 3 k Organizačnému poriadku  

Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

od 1. marca 2018 

 

 
Zásady: 

1. Fakulta – minimálne 3 študijné programy a dlhodobo viac ako 500 študentov 

(vyjadrenie Akreditačnej komisie) 

2. Inštitút – minimálne 2 študijné programy a dlhodobo viac ako 200 študentov 

3. Katedra alebo Klinika alebo Ústav – minimálne 1 študijný program 

  

 

 

A. FAKULTY 

 Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

 Inštitút misijnej a charitatívnej práce a tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II, 

Bratislava 

 

B. INŠTITÚTY 

 Prešov 

 Michalovce 

 Báčsky Petrovec 

 Rožňava 

 Skalica 

 Žilina 

 Příbram  

 

C. ÚSTAVY (pedagogické) 

 Košice 

 Spišská Nová Ves 

 Piešťany 

 Dunajská Streda 

 Banská Bystrica 

 Trstená 

 Praha 

 Nairobi 

 Phnom Phen 

 Rimavská Sobota 

 

D. ÚSTAVY (vedecké) 

 Ústav obetí totalitného režimu 

 Slovenský tropický inštitút 

 Ústav prenatálnej a perinatálnej medicíny a psychológie 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 04. 02. 2018 

 

      Dr.h.c. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. 

       rektor VŠZaSPsv.Alžbety 



Dodatok č. 3a -ORGANIZAČNÁ ŠTRUKUTÚRA  VYSOKEJ ŠKOLY  ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY 2018 

Prorektor pre VVČ 
 

  
 
 

Rektorát 
 
 
 
 
  

  Ekonomické oddelenie 

Prorektor pre študijné 
záležitosti 

  Personálne oddelenie 

Prorektor pre právne 
záležitosti 

  Prevádzka VŠ 

Prorektor pre zahraničie a 
projekty 

  Študijné oddelenie 

   Knižnica 
 

   Kvestor 
 

  

 

INŠTITÚTY A ÚSTAVY, FAKULTY 
BRATISLAVA:  FAKULTY  INŠTITÚTY ÚSTAVY ZAHRANIČNÉ ÚSTAVY 

 
 
Inštitút sociálnych 
vied 

Katedra sociálnej práce 
 

  
 
 
Fakulta zdravotníctva 
a sociálnych vied sv. Ladislava 
v Nových Zámkoch  
 
 
Inštitút misijnej 
a charitatívnej práce 
a tropického zdravotníctva sv. 
Jána Pavla II 

  
Prešov 

Spišská Nová Ves 
 

Phnom Penh (Kambodža) 

    Bardejov Nairobi (Keňa) 

Katedra práva 
 

   
Žilina  
 

Banská Bystrica Báčsky Petrovec (Srbsko) 

 
Inštitút zdravotníctva 

Katedra 
ošetrovateľstva 

  Trstená Gemelčička (Rumunsko) 

Katedra verejného 
zdravotníctva 

  Rožňava Piešťany Příbram (ČR) 

Katedra LVM a zubnej 
techniky 

  Skalica Dunajská Streda  
 

Praha (ČR) 

Gabčíkovo 

Výskumno-vzdelávací 
inštitút prof, 
Freybergha pre dieťa 
a rodinu 

Katedra psychológie   Partizánske Košice  

    Michalovce 
 

  

 



Dodatok č. 3b -ORGANIZAČNÁ ŠTRUKUTÚRA  VYSOKEJ ŠKOLY  ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY 01.03.2019 

Prorektor pre VVČ 
 

  
 
 

Rektorát 
 
 
 
 
  

  Ekonomické oddelenie 

Prorektor pre študijné 
záležitosti 

  Personálne oddelenie 

Prorektor pre právne 
záležitosti 

  Prevádzka VŠ 

Prorektor pre zahraničie a 
projekty 

  Študijné oddelenie 

   Knižnica 
 

   Kvestor 
 

  

 

INŠTITÚTY A ÚSTAVY, FAKULTY 
BRATISLAVA:  FAKULTY  INŠTITÚTY ÚSTAVY ZAHRANIČNÉ ÚSTAVY 

 
 
Inštitút sociálnych 
vied 

Katedra sociálnej práce 
 

  
 
 
Fakulta zdravotníctva 
a sociálnych vied sv. Ladislava 
v Nových Zámkoch  
 
 
Inštitút misijnej 
a charitatívnej práce 
a tropického zdravotníctva sv. 
Jána Pavla II 

  
Prešov 

Spišská Nová Ves 
 

Phnom Penh (Kambodža) 

    Bardejov Nairobi (Keňa) 

Katedra práva 
 

   
Žilina  
 

Banská Bystrica Báčsky Petrovec (Srbsko) 

 
Inštitút zdravotníctva 

Katedra 
ošetrovateľstva 

  Trstená Gemelčička (Rumunsko) 

Katedra verejného 
zdravotníctva 

  Rožňava Piešťany Příbram (ČR) 

Katedra LVM a zubnej 
techniky 

  Skalica Dunajská Streda  
 

Praha (ČR) 

Gabčíkovo 

Výskumno-vzdelávací 
inštitút prof, 
Freybergha pre dieťa 
a rodinu 

Katedra psychológie   Partizánske Košice  

    Michalovce 
 

Rimavská Sobota  

 


