
 

Príloha č. 1 

Príloha Zásad volieb do Akademického senátu JLF UK 

 
VYMEDZENIE VOLEBNÝCH OBLASTÍ A POČET ČLENOV 

AKADEMICKÉHO SENÁTU JLF UK 
PRE JEDNOTLIVÉ VOLEBNÉ OBLASTI 

 

Číslo 
volebnej 
oblasti 

Členovia akademickej obce  
zaradení do tejto volebnej oblasti 

Počet 
volených 
členov AS 

 Komora zamestnancov  

1 Ústav anatómie, Ústav lekárskej biofyziky, Ústav fyziológie, 
Ústav histológie a embryológie, Ústav lekárskej biochémie, 
Ústav lekárskej biológie, Ústav telesnej výchovy, Ústav cudzích 
jazykov, Dekanát, Ústav informačných technológií, AKAS, VI 
a J, Inštitút medicínskeho vzdelávania v anglickom jazyku, 
Simulačné výučbové centrum  

6 

2 Ústav farmakológie, Ústav verejného zdravotníctva, Ústav 
mikrobiológie a imunológie, Ústav patologickej fyziológie 

3 

3 Klinika detí a dorastu, Klinika hematológie a transfuziológie, 
Klinika infektológie a cestovnej medicíny, I. interná klinika, 
Interná klinika - Gastroenterologická, Chirurgická klinika, Klinika 
transplantačnej a cievnej chirurgie, Klinika detskej chirurgie, 
Neurochirurgická klinika, Klinika pracovného lekárstva a 
toxikológie, Klinika pneumológie a ftizeológie, Urologická klinika, 
Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz, 
Gynekologicko – pôrodnícka klinika, Neonatologická klinika, 
Klinika detskej anesteziológie a intenzívnej medicíny, Klinika 
detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, Klinika hrudníkovej 
chirurgie 

8 

4 Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, Klinika nukleárnej 
medicíny, Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, 
Dermatovenerologická klinika, Neurologická klinika, Očná 
klinika, Ortopedická klinika, Psychiatrická klinika, Rádiologická 
klinika, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie, Ústav 
patologickej anatómie, Klinika telovýchovného lekárstva, Ústav 
klinickej biochémie, Ústav molekulovej biológie 

4 

5 
 

Ústav ošetrovateľstva, Ústav pôrodnej asistencie 2 

 Komora študentov                           

6 študenti 1. ročníka štud. programu VL a štud. programu zubné 
lekárstvo  

1 

7 študenti 2. ročníka štud. programu VL a štud. programu zubné 
lekárstvo 

1 

8 študenti 3. ročníka štud. programu VL a štud. programu zubné 
lekárstvo 

1 

9  študenti 4. ročníka štud. programu VL a štud. programu zubné 
lekárstvo 

2 

10 študenti 5. ročníka štud. programu VL a štud. programu zubné 
lekárstvo 

2 

11 študenti 6. ročníka štud. programu VL a štud. programu zubné 
lekárstvo 

2 

12 študenti 1. - 5. ročníka štud. programu OŠE a nelekárskych 
študijných programov 

1 

13 študenti študujúci v anglickom jazyku 1 

14 študenti III. stupňa štúdia 1 

 


