
Poradný výbor pre dobré 

životné podmienky zvierat

Vedenie fakulty
Komisia pre rozpočet a 

hosporádenie AS JLF UK

Etická komisia

Orgány akademickej samosprávy JLF UK 

Aprobačná komisia

Pedagogická komisia pre 

študijné programy 

všeobecné lekárstvo a zubné 

lekárstvo

Pedagogická komisia AS JLF 

UK

Pedagogická komisia pre 

nelekárske študijné 

programy

Právna komisia AS JLF UK

Komisia pre posudzovanie 

platovej kompenzácie za 

sťažený výkon práce a 

dodatkovú dovolenku

Vedecká komisia AS JLF UK

Dekan Akademický senát Vedecká rada Disciplinárna komisia





Prodekan pre 

doktorandské štúdium a 

ďalšie vzdelávanie 

zdravotníckych 

pracovníkov

Prodekan pre 

pedagogickú činnosť 

zodpovedný za 

nelekárske študijné 

programy a informačné 

technológie

Tajomník

Dekan

Vedenie JLF UK

Prodekan pre vedecko 

výskumnú činnosť

Prodekan pre 

pedagogickú činnosť v 

študijnom programe 

všeobecné lekárstvo pre 

študentov študujúcich v 

jazyku slovenskom

Prodekan pre 

pedagogickú činnosť v 

študijnom programe 

všeobecné lekárstvo pre 

študentov študujúcich v 

jazyku anglickom a 

zahraničné vzťahy

Prodekan pre rozvoj 

fakulty



II. B - Predklinické ústavy

II. C - Nelekárske ústavy

II. D - Kliniky a ústavy 

I. Dekanát
II. Vedecko - pedagogické 

pracoviská JLF UK
III. Účelové pracoviská IV. Výskumné pracoviská 

Súčasti JLF UK

Dekan

II. A - Teoretické ústavy



Referát materiálno - technického zásobovania

Podateľňa a vodiči

Referát autodopravy

Ostatní zamestnanci

Prodekan pre 

pedagogickú činnosť 

zodpovedný za 

nelekárske študijné 

programy a informačné 

technológie

Sekretariát

Oddelenie 

prevádzky

Ekonomické 

oddelenie

Oddelenie verejného 

obstarávania, 

investičnej výstavby a 

majetku

Referát evidencie a správy majetku

Referát verejného obstarávania

Referát investičnej výstavby

Referát všeobecnej účtarne

Referát podnikateľskej činnosti

Referát mzdovej účtarne

Prodekan pre vedecko 

výskumnú činnosť

Prodekan pre 

pedagogickú činnosť v 

študijnom programe 

všeobecné lekárstvo pre 

študentov študujúcich v 

jazyku slovenskom

Prodekan pre 

pedagogickú činnosť v 

študijnom programe 

všeobecné lekárstvo pre 

študentov študujúcich v 

jazyku anglickom a 

zahraničné vzťahy

Prodekan pre rozvoj 

fakulty

Prodekan pre 

doktorandské štúdium a 

ďalšie vzdelávanie 

zdravotníckych 

pracovníkov

Referát 

zahraničných 

vzťahov

Referát organizácie 

práce a rozvoja 

fakulty

Referát 

doktorandského 

štúdia

Ústav informačných 

technológií

Referát personálnej 

práce

Referát 

manažérstva kvality

Oddelenie pre 

ďalšie vzdelávanie 

zdravotníckych 

pracovníkov

Referát ekonomiky práce

Referát pre styk so štátnou pokladnicou

Pokladňa, archív

Organizačná štruktúra JLF UK

Výskumné pracoviská

Dekan

Sekretariát dekana

Referát obrany, ochrany utajovaných skutočností, BOZP a PO

Kanecelária európskych a národných projektov

Vedecko - pedagogické pracoviská

Teoretické ústavy Predklinické ústavy Nelekárske ústavy Kliniky a ústavy v UNM Účelové pracoviská

Tajomník

Referát vedecko-

výskumnej činnosti
Študijné oddelenie





Referát autodopravy

Oddelenie prevádzky

                                                                                                       Pracoviská JLF UK

Referát personálnej práce

Tajomník

Sekretariát

Akademická knižnica a audiovizuálne 

stredisko (AKAS)

Simulačné výučbové centrum

Centrálny zverinec

Vysokoškolský internát a jedáleň

Centrum paliatívnej starostlivosti

Ústav informačných technológií

Inštitút medicínskeho vzdelávania v 

anglickom jazyku

Centrum translačnej medicíny (CTM)

Centrum experimentálnej a klinickej 

respirológie (CEKR)

Centrum excelentnosti pre 

perinatologický výskum (CEPV)

Dermatovenerologická klinika

Gynekologicko-pôrodnícka klinika,

Chirurgická klinika a transplantačné centrum

Interná klinika - Gastroenterologická

I. Interná klinika

Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny

Klinika detí a dorastu

Klinika detskej anesteziológie a intenzívnej medicíny

Klinika detskej chirurgie

Klinika hematológie a transfuziológie

Klinika hrudníkovej chirurgie

Klinika infektológie a cestovnej medicíny

Klinika nukleárnej medicíny

Klinika otorynolaryngológie a chirurgie hlavy a krku

Klinika pneumológie a ftizeológie

Klinika pracovného lekárstva a toxikológie

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie 

Klinika telovýchovného lekárstva

Klinika transplantačnej a cievnej chirurgie

Neonatologická klinika

Neurochirurgická klinika

Neurologická klinika

Očná klinika

Ortopedická klinika

Psychiatrická klinika

Rádiologická klinika

Urologická klinika

Ústav klinickej biochémie

Ústav molekulovej biológie

Ústav patologickej anatómie

Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz 

Klinika detskej tuberkulózy a respiračných chorôb 

II.A - Teoretické ústavy

II. B - Predklinické ústavy

II. C - Nelekárske ústavy

II. D - Kliniky a ústavy 

I. Dekanát

Ústav ošetrovateľstva

Ústav pôrodnej asistencie

II. Vedecko - pedagogické 

pracoviská

Referát materiálno - technického zásobovania

Podateľňa a vodiči

Ostatní zamestnanci

Ekonomické oddelenie

Oddelenie verejného 

obstarávania, investičnej 

výstavby a majetku

Referát ekonomiky práce

Referát pre styk so štátnou pokladnicou

Pokladňa, archív

Referát investičnej výstavby

Referát verejného obstarávania

Referát evidencie a správy majetku

Referát podnikateľskej činnosti

Referát mzdovej účtarne

Referát všeobecnej účtarne

Dekan

III. Účelové pracoviská IV. Výskumné pracoviská 

Ústav anatómie

Ústav cudzích jazykov

Ústav fyziológie

Ústav histológie a embryológie

Ústav lekárskej biofyziky 

Ústav lekárskej biológie 

Ústav telesnej výchovy

Ústav lekárskej biochémie

Ústav farmakológie

Ústav mikrobiológie a imunológie

Ústav patologickej fyziológie 

Ústav verejného zdravotníctva



Komisie JLF UK

Právna komisia AS JLF UK

Vedecká komisia AS JLF UK

Aprobačná komisia

Etická komisia

Pedagogická komisia pre študijné programy všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo

Pedagogická komisia pre nelekárske študijné programy

Komisia pre posudzovanie platovej kompenzácie za sťažený výkon práce a dodatkovú dovolenku

Komisia pre rozpočet a hosporádenie AS JLF UK

Pedagogická komisia AS JLF UK


