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VNÚTORNÝ PREDPIS č. 1/2013 

 

 
Príkaz dekana JLF UK 

 

o povinnostiach vedecko-pedagogických zamestnancov a výskumných 

pracovníkov JLF UK vyplývajúcich zo zákona č. 455/2012 Z.z., 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách 

v platnom znení 
 

 
 

 

VP vypracoval:  Ing. Ľubica Červeňová Dátum: 10. 1. 2013 Podpis:  

VP prerokoval: Vedenie JLF UK Dátum: 21. 1. 2013 Podpis: 

VP schválil: Vedenie JLF UK  

 

Dátum: 21. 1. 2013 Podpis: 

Počet výtlačkov: 2 

Výtlačok č. 1 – Sekretariát dekana  

Výtlačok č. 2 – Referát personálnej práce 

 

Platnosť od: 

23.1.2013 

Účinnosť od: 

23.1.2013 

 

Aktualizácia, zmeny a doplnky k vnútornému predpisu:  

      Zmena 1:  

Dátum:  

Podpis:  

      Zmena 2:  

Dátum:  

Podpis: 

      Zmena 3:  

Dátum:  

Podpis: 

      Zmena 4:  

Dátum:  

Podpis: 
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 V súlade s Čl. 22 ods. 2 písm. j) Štatútu JLF UK v Martine, po prerokovaní vo Vedení 

JLF UK dňa 21. 1. 2013 a na zabezpečenie plnenia Príkazu rektora UK v Bratislave č. 1/2013 

o úprave pracovných pomerov vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov 

a umeleckých pracovníkov na Univerzite Komenského v Bratislave, vydávam nasledovný 

pokyn:  

 

1. Upozorňujem všetkých zamestnancov Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, 

ktorí vykonávajú prácu vysokoškolského učiteľa alebo výskumného pracovníka, na 

obmedzenia stanovené v § 74 ods. 4 zákona č. 455/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v platnom znení.  

 

§ 74 ods. 4 zákona o vysokých školách:  

„Vysokoškolský  učiteľ, výskumný pracovník a umelecký pracovník môže mať najviac 

tri pracovné pomery s vysokými školami sídliacimi na území Slovenskej republiky 

alebo pôsobiacimi na území Slovenskej republiky, uzavreté na výkon práce 

vysokoškolského učiteľa, výskumného pracovníka a umeleckého pracovníka, pričom 

najviac v jednom z nich môže vykonávať prácu v ustanovenom týždennom pracovnom 

čase.“ 

 

2. Žiadam zamestnancov JLF UK, aby si v prípade potreby zosúladili svoje pracovné 

pomery s citovanou novelou Zákona o vysokých školách.  

 

3. Upozorňujem zamestnancov JLF UK vykonávajúcich prácu vysokoškolského učiteľa 

alebo výskumného pracovníka na povinnosť dodržiavať limit stanovený zákonom 

o vysokých školách po celú dobu trvania platnosti a účinnosti zákonného obmedzenia 

pracovných pomerov.  

 

Zodpovední: vedecko-pedagogickí zamestnanci a výskumní pracovníci JLF UK 

Termín: bezodkladne 

 

Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania.  

 

V Martine dňa 23. januára 2013 
 

 

 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc., v.r. 

dekan JLF UK 


