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 V súlade s § 2 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, po prerokovaní na zasadnutí Vedenia JLF UK dňa 3. 12. 2013 

a po schválení v Akademickom senáte JLF UK dňa 16.12.2013 vydávam tento  

 

Štatút kvalifikovaných a dobrovoľných stážistov  
 

Čl. 1  

Stážisti 

 

(1)  Stážistom je študent JLF UK, pôsobiaci vo zvolenom študijnom odbore na JLF UK, 

za podmienok a spôsobom určeným týmto štatútom. 

 

Čl. 2 

 

(1) Stážista sa zúčastňuje v určenom rozsahu pedagogických, vedeckých a odborných 

aktivít príslušného ústavu alebo kliniky JLF UK (ďalej len "ústav/klinika"). Stážista sa 

môže so súhlasom vedúceho ústavu/prednostu kliniky a pod dozorom učiteľa podieľať 

na výučbe študentov.  

 

Čl. 3 

Rozdelenie stážistov 

 

(1) Stážisti sa delia na: 

a) dobrovoľných stážistov; 

b) kvalifikovaných stážistov. 

 

(2) Dobrovoľný stážista pôsobí na ústave alebo klinike bez nároku na odmenu. 

Kvalifikovanému stážistovi patrí za jeho činnosť odmena. 

 

Čl. 4 

Dobrovoľní stážisti 

 

(1) Počet miest pre dobrovoľných stážistov, rozsah, organizáciu, plán a ďalšie podrobnosti 

ich vedeckej, pedagogickej a odbornej práce, rozsah a podmienky ich účasti na 

vedeckých aktivitách ústavu/klinike a vo výučbe, ako aj dobu obsadenia týchto miest a 

dobu, dokedy sa na tieto miesta možno prihlasovať, určuje vedúci ústavu/prednosta 

kliniky.  

 

(2) V  prípade, ak sa na ústav/kliniku hlási väčší počet uchádzačov o miesta dobrovoľných 

stážistov, môže vedúci ústavu/prednosta kliniky: 

a) zvýšiť počet miest dobrovoľných stážistov a prijať všetkých uchádzačov, alebo 

b) nemeniť počet miest dobrovoľných stážistov a vypísať na ich obsadenie výberové 

konanie.  
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(3) Pri vyhlasovaní výberového konania podľa Čl. 4, ods. 2 písm. b) tohto  stanoví vedúci 

ústavu/prednosta kliniky: 

a) termín výberového konania a oznámi ho všetkým uchádzačom, 

b) výberovú komisiu, 

c) ďalšie podmienky výberového konania. 

 

(4) O obsadení miest dobrovoľných stážistov, na ktoré bolo vypísané výberové konanie, 

rozhoduje výberová komisia s konečnou platnosťou. 

 

Čl. 5 

 

(1) Dobrovoľný stážista prestáva byť stážistom: 

a) uplynutím doby, na ktorú bolo jeho miesto obsadené, 

b) rozhodnutím vedúceho ústavu/prednostu kliniky o ukončení výkonu funkcie 

stážistu pre sústavné zanedbávanie si povinností, prípadne pre nedodržiavanie 

záväzných predpisov, najneskôr však dňom, v ktorom prestal byť študentom JLF 

UK. 

 

Čl. 6 

Kvalifikovaní stážisti 

 

(1) Celkový počet miest kvalifikovaných stážistov určuje každoročne Vedenie JLF UK na 

základe finančných možností a disponibilných zdrojov JLF UK a rozhodnutie 

zverejňuje obvyklým spôsobom študentom. 

 

(2) Kritériá pre prideľovanie počtu miest kvalifikovaných stážistov jednotlivým 

ústavom/klinikám schvaľuje Vedenie JLF UK. Vychádza sa spravidla z počtu 

prezentovaných prác v minulých ročníkoch ŠVK a zohľadňuje sa aj počet zapojených 

študentov do SVOČ na jednotlivých ústavoch/klinikách. 

 

(3) Na voľné miesta kvalifikovaných stážistov sa môžu študenti JLF UK prihlásiť priamo 

na príslušnom ústave/klinike každoročne do 15. októbra. Vedúci pracoviska požiada o 

pridelenie miesta kvalifikovaného stážistu zabezpečením doručenia prihlášok 

prodekanovi pre doktorandské štúdium a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych 

pracovníkov do 20. októbra. Súčasťou prihlášky s uvedením mena a študijného 

ročníka študenta je návrh obsahu vedeckej práce stážistu (téma ŠVOČ), prípadne 

pedagogickej a odbornej práce a ich schválenie vedúcim/prednostom pracoviska. Pri 

viacerých odporučených prihláškach uvedie vedúci/prednosta pracoviska poradie 

uchádzačov. 

 

(4) Pri výbere na miesta kvalifikovaných stážistov sa postupuje obdobne ako pri výbere na 

miesta dobrovoľných stážistov podľa čl. 4 ods. 3 a ods. 4 tohto Štatútu. 
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(5) O obsadení miest kvalifikovaných stážistov rozhoduje Vedenie JLF UK s konečnou 

platnosťou do konca októbra. 

 

(6) Miesta kvalifikovaných stážistov sa obsadzujú na dobu určitú. 

 

Čl. 7 

 

(1) So študentom JLF UK, ktorý bol vybratý na miesto kvalifikovaného stážistu, sa 

uzatvára dohoda o brigádnickej práci študentov (spravidla 25 hodín mesačne). 

 

(2) Dohodu o brigádnickej práci študentov medzi študentom, ktorý bol vybratý na 

obsadenie miesta kvalifikovaného stážistu a JLF UK uzatvára v mene JLF UK dekan 

JLF UK.  

 

(3) Vedúci ústavu/prednosta kliniky, na ktorom bude kvalifikovaný stážista pôsobiť, 

prípadne školiteľ, musí najneskôr do konca každého kalendárneho mesiaca 

potvrdzovať stážistovi plnenie dohodnutej práce, rozsahu pracovného času a 

dodržiavanie všetkých povinností vyplývajúcich zo záväzných predpisov, inak sa 

dohoda prvým dňom nasledujúceho mesiaca ruší. 

 

(4) Kvalifikovanému stážistovi sa v dohode určuje za výkon jeho práce odmena. Odmena 

sa po prvýkrát vyplatí za mesiac, v ktorom bola dohoda o brigádnickej práci študentov 

uzatvorená a poslednýkrát za mesiac, v ktorom stratila účinnosť (bola zrušená). 

 

Čl. 8 

 

(1) Kvalifikovaný stážista prestáva byť stážistom dňom, v ktorom stratila platnosť (bola 

zrušená) príslušná dohoda o brigádnickej práci študentov uzatvorená medzi ním a JLF 

UK. 

 

Čl. 9 

Spoločné ustanovenia o stážistoch 

 

(1) Vedúci ústavu/prednosta kliniky vydáva na požiadanie stážistovi potvrdenie o 

absolvovanej pedagogickej, vedeckej a odbornej príprave, o vykonaných prácach na 

úseku vedeckých aktivít ústavu/kliniky, o účasti na výučbe, ako aj celkové hodnotenie 

práce stážistu. 

 

(2) Stážisti sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré súvisia so 

zdravotným stavom pacientov a o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom funkcie 

stážistu. 
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(3) Počas prítomnosti na pôde ústavov alebo kliník sa na dobrovoľných stážistov pozerá 

ako na osoby, ktoré sa s vedomím organizácie zdržujú na jej pracoviskách; na úseku 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa na nich vzťahujú všetky povinnosti ako na 

študentov JLF UK.
 
 

 

(4) Prezentovanie výsledkov vedeckej práce stážistov sa realizuje na ŠVK. Kvalifikovaný 

stážista je povinný prezentovať výsledky svojej vedecko-výskumnej práce na ŠVK v 

príslušnom akademickom roku. 

 

Čl. 10 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Administratívnu agendu súvisiacu s dobrovoľnými stážistami vykonávajú 

ústavy/kliniky. 

 

(2) Administratívnu agendu súvisiacu s kvalifikovanými stážistami, evidenciu a 

spracovávanie oznamov a správ zasielaných jednotlivými ústavmi/klinikami o 

všetkých stážistoch, vykonáva Referát pre doktorandské štúdium a Organizačný výbor 

ŠVOČ, ktorý pripravuje podklady ku kritériám na určenie počtu miest kvalifikovaných 

stážistov pre uzatváranie zmlúv ako aj pre vyplácanie odmien. Agendu týkajúcu sa 

vyplácania odmien kvalifikovaným stážistom vykonáva Referát ekonomiky práce JLF 

UK. 

 

Čl. 11 

 

Ruší sa Nariadenie dekana JLF UK v Martine o stážistoch zo dňa 12. októbra 2000. 

 

Čl. 12 

 

Tento štatút nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2014. 

 

 

 

 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc., v.r. 

dekan JLF UK  


