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Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej aj „AS UK“) v súlade s § 33
ods. 5 Zákona č. 131/2001 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) schválil dňa 16.10.2019
vnútorný predpis JLF UK č. 31/2019 Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 6/2009 Štatút
Univerzity Komenského v Bratislave Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine (ďalej aj „Štatút
JLF UK“).
I.
Vnútorný predpis JLF UK č. 6/2009 Štatút Univerzity Komenského v Bratislave Jesseniovej
lekárskej fakulty v Martine sa mení a dopĺňa takto:
1. V celom Štatúte JLF UK sa slovo „reťaz“ nahrádza slovom „kolana“ v príslušnom
tvare.
2. V čl. 1 ods. 1 sa za slovo „Medicorum“ vkladajú slová „(Facultas Medica Jesseniana)“.
3. V čl. 3 ods. 2 sa vypúšťajú vety:
„Názvy študijných odborov a programov sú uvedené v prílohe č. 2 tohto štatútu.“
a
„Akreditované študijné programy ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov
sú uvedené v prílohe č. 3 tohto štatútu.“.
4. V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa za slová „Ministerstva školstva“ dopĺňajú slová
„ , vedy, výskumu a športu“.
5. Čl. 5 odsek 4 znie:
(4) Vyobrazenie znaku fakulty, kolany a žezla dekana tvorí prílohu č. 2 tohto štatútu..
6. V čl. 9 ods. 3 sa slová „prílohe č. 5 tohto štatútu“ nahrádzajú slovami „Organizačnom
poriadku JLF UK“.
7. V čl. 9 ods. 4 sa slovo „MFN“ nahrádza slovami „Univerzitnej nemocnici Martin (ďalej
len „UNM“)“.
8. V čl. 11 ods. 1 písm. g) sa vypúšťa odkaz 24 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu
24.
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9. V čl. 12 ods. 2 sa slová „vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci, odborní
zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním“ nahrádzajú slovami „vysokoškolskí
učitelia a výskumní pracovníci“.
10. V poznámke pod čiarou k odkazu 38 sa slovo „8“ nahrádza slovom „26“.
11. V poznámke pod čiarou k odkazu 39 sa vypúšťajú slová „§ 27 ods. 1 písm. a) a“.
12. Čl. 17 odsek 1 znie:
„(1) Členstvo v senáte fakulty zaniká40:
a) skončením funkčného obdobia člena;
b) vymenovaním člena do niektorej z funkcií podľa § 26 ods. 3 zákona
o vysokých školách;
c) skončením členstva v zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty;
d) prerušením štúdia člena študentskej časti akademického senátu fakulty;
e) skončením štúdia člena študentskej časti akademického senátu fakulty, ak
nepožiadal o pozastavenie členstva v akademickom senáte fakulty podľa § 26
ods. 8 zákona o vysokých školách;
f) nezapísaním sa na štúdium na JLF UK najneskôr v posledný deň určený na
zápis prijatých uchádzačov na štúdium v príslušnom akademickom roku, ak
ide o člena s pozastaveným členstvom;
g) uplynutím šiestich mesiacov odo dňa pozastavenia členstva; to neplatí, ak
k obnoveniu členstva došlo v tejto lehote;
h) vzdaním sa funkcie člena;
i) odvolaním člena z funkcie akademickou obcou, adôvody odvolania a postup
pri voľbe a odvolaní určujú Zásady volieb do akademického senátu fakulty;
j) smrťou člena.“.
13. V čl. 17 ods. 2 sa nahrádza písmeno „f)“ písmenom „j)“.
14. V poznámke pod čiarou k odkazu 43 sa vypúšťajú slová „ods. 1“.
15. Čl. 23 odsek 11 znie:
(11) Senát do 48 hodín vyhlási nové voľby, ak podľa postupu uvedeného
v predchádzajúcich odsekoch nebol zvolený kandidát na dekana, teda v poslednom
kole volieb boli len dvaja kandidáti na kandidáta na funkciu dekana a ani jeden z nich
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nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov akademického senátu, alebo
ak bolo viac kandidátov ako dvaja a nasledovali po sebe tri kolá s nezmeneným
počtom hlasov pre jednotlivých kandidátov a ani jeden z kandidátov nezískal
nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov senátu.
16. V čl. 23 sa vypúšťa odsek 12. Doterajšie odseky 13 a 14 sa označujú ako odseky 12
a 13.
17. Čl. 25 odsek 2 znie:
(2) Fakulta má prodekanov spravidla pre tieto oblasti:
a) rozvoj fakulty a kontakt s nemocnicou;
b) veda a výskum;
c) pedagogická činnosť v študijnom programe všeobecné lekárstvo v
slovenskom jazyku a informačné technológie;
d) pedagogická činnosť v študijnom programe všeobecné lekárstvo pre
študentov študujúcich v jazyku anglickom a zahraničné vzťahy;
e) pedagogická činnosť v nelekárskych študijných programoch;
f) doktorandské štúdium a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov;
g) pedagogická činnosť v študijnom programe zubné lekárstvo.
18. V čl. 25 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Dekan jedného
z prodekanov menuje prvým prodekanom.“.
19. V čl. 27 ods. 5 sa slovo „MFN“ nahrádza slovom „UNM“.
20. Čl. 28 odsek 1 znie:
(1) Pôsobnosť vedeckej rady fakulty ustanovuje zákon66:
a) prerokúva dlhodobý zámer JLF UK vypracovaný v súlade s dlhodobým
zámerom UK,
b) hodnotí najmenej raz ročne úroveň fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti
vedy,
c) schvaľuje návrh študijných programov, ktoré má uskutočňovať fakulta; na
rokovanie vedeckej rady fakulty o návrhu študijných programov sa prizývajú
zástupcovia študentov určených študentskou časťou senátu fakulty,
d) schvaľuje ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych skúškach
pre študijné programy uskutočňované na fakulte67,
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e) schvaľuje školiteľov na doktorandské štúdium68 a schvaľuje menovanie
členov odborových komisií v študijných odboroch doktorandského štúdia,
v ktorých sa na fakulte uskutočňujú príslušné študijné programy68a,
f) prerokúva a predkladá Vedeckej rade UK kritériá na získanie titulu docent a
kritériá na získanie titulu profesor,
g) schvaľuje návrhy zloženia komisií a oponentov habilitačného konania
a inauguračného konania,
h) prerokúva návrhy na udelenie titulu „docent“ a rozhoduje o ich výsledku,
i) prerokúva a predkladá Vedeckej rade UK návrhy na vymenovanie
profesorov,
j) prerokúva a predkladá Vedeckej rade UK všeobecné kritériá na obsadzovanie
funkcií profesorov a docentov na fakulte,
k) prerokúva a predkladá Vedeckej rade UK konkrétne podmienky výberového
konania na obsadzovanie funkcií profesorov na fakulte,
l) prerokúva a predkladá Vedeckej rade UK návrhy dekana na obsadenie funkcií
hosťujúcich profesorov,
m) prerokúva a predkladá Vedeckej rade UK návrhy na udelenie titulu „doctor
honoris causa“ (skratka Dr. h. c.) významným domácim aj zahraničným
osobnostiam,
n) prerokúva a predkladá Vedeckej rade UK návrhy na udelenie čestného titulu
„profesor emeritus“,
o) schvaľuje na návrh predsedu vedeckej rady rokovací poriadok vedeckej rady
fakulty,
p) rokuje o otázkach, ktoré jej predloží predseda vedeckej rady alebo o otázkach,
na ktorých sa sama uznesie,
q) plní ďalšie úlohy určené vnútornými predpismi UK alebo JLF UK.
21. Poznámka pod čiarou k odkazu 68a znie: „§ 54 ods. 17 zákona o vysokých školách.“.
22. V poznámke pod čiarou k odkazu 69 sa vypúšťajú slová „písm. e)“.
23. V čl. 29 a Čl. 30 sa slová „vedecká rada fakulty“ nahrádza slovami „vedecká rada“ vo
všetkých tvaroch.
24. V čl. 29 ods. 2 sa slová „až l)“ nahrádzajú slovami „ ,h), i), l), n)“.
25. V čl. 29 ods. 3 sa slová „k) a l)“ nahrádzajú slovami „i), l), n)“.
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26. Čl. 31 odsek 5 znie:
(5) Činnosť disciplinárnej komisie fakulty pre študentov sa riadi rokovacím poriadkom
disciplinárnej komisie univerzity, ktorý vydá rektor po schválení v Akademickom
senáte UK, alebo rokovacím poriadkom disciplinárnej komisie fakulty pre študentov74,
ak taký vydá dekan po schválení v senáte fakulty75.
27. V čl. 32 sa vypúšťa odsek 5.
28. V čl. 35 ods. 2 sa vypúšťajú slová „(napr. riaditeľ Inštitútu medicínskeho vzdelávania
v anglickom jazyku, riaditeľ Knižnice a študijno-informačného strediska, vedúci
Ústavu informačných technológií, riaditeľ vysokoškolského internátu a jedálne, vedúci
Fotolaboratória a strediska audiovizuálnej techniky a vedúci Centrálneho zverinca)“.
29. Čl. 38 nadpis znie: „Akademická knižnica a Audiovizuálne stredisko fakulty“.
30. V čl. 38 ods. 1 sa vkladá posledná veta, ktorá znie: „Akademická knižnica
a audiovizuálne stredisko JLF UK je podľa zákona NR SR č. 183/2000 Z. z. v účinnom
znení akademickou knižnicou, súčasťou vedecko-výskumnej základne fakulty.“.
31. Čl. 38 odsek 3 znie:
(3) Práva a povinnosti všetkých zúčastnených pracovísk, zamestnancov a ďalších
používateľov akademickej knižnice fakulty, ako aj jej vzťahy s Akademickou
knižnicou univerzity ustanoví Organizačný a prevádzkový poriadok akademickej
knižnice univerzity, ktorý vydá rektor a Štatút a organizačný poriadok akademickej
knižnice a audiovizuálneho strediska JLF UK a Výpožičný poriadok Akademickej
knižnice a audiovizuálneho strediska JLF UK, ktoré vydáva dekan.
32. V čl. 40 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.
33. Čl. 42 odsek 4 znie:
(4) Fakulta poskytuje vzdelávanie v študijných programoch ďalšieho vzdelávania
zdravotníckych pracovníkov (špecializačné študijné programy, certifikačné študijné
programy a programy sústavného vzdelávania).
34. V čl. 42 ods. 5 sa za slovo „bakalárskom“ vkladajú slová „ , magisterskom
a doktorandskom“.
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35. Čl. 42 odsek 7 znie:
(7) Pravidlá, ktorými sa riadi vysokoškolské vzdelávanie na fakulte ustanovuje
Študijný poriadok UK, resp. Študijný poriadok fakulty, ak bol schválený senátom
a Akademickým senátom UK. Pravidlá pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych
pracovníkov ustanovuje Študijný poriadok ďalšieho vzdelávania zdravotníckych
pracovníkov na JLF UK v Martine.
36. V čl. 42 ods. 9 sa pred slovo „UK“ vkladá slovo „JLF“.
37. V čl. 43 ods. 8 sa za slovo „stanovuje“ vkladajú slová „Študijný poriadok UK, resp.“.
38. V čl. 43 sa vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
(9) Podmienky prijatia a zaradenia zdravotníckych pracovníkov do programov
ďalšieho vzdelávania určuje Študijný poriadok ďalšieho vzdelávania zdravotníckych
pracovníkov na JLF UK v Martine.
39. Z čl. 45 sa vypúšťa odsek 1 a odsek 7. Doterajšie odseky 2 až 12 sa označujú ako
odseky 1 až 10.
40. V čl. 45 ods. 2 písm. d) sa vypúšťa slovo „vysokoškolskom“.
41. V čl. 45 ods. 10 sa za slová „organizuje podľa“ vkladajú slová „Študijného poriadku
UK, resp.“.
42. V poznámke pod čiarou k odkazu 100 sa slová „66 ods. 4“ nahrádzajú slovami „67a
ods. 1“.
43. V poznámke pod čiarou k odkazu 101 sa slová „66 ods. 6“ nahrádzajú slovami „67a
ods. 4“.
44. V čl. 46 sa vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
(6) Výšku poplatkov za ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov upravuje
vnútorný predpis Smernica dekana o úhrade za ďalšie vzdelávanie zdravotníckych
pracovníkov.
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45. V poznámke pod čiarou k odkazu 103 sa slová „67 ods. 2“ nahrádzajú slovami „67a
ods. 2“.
46. Čl. 49 odsek 1 znie:
(1) Fakulta poskytuje, organizuje a zabezpečuje aj ďalšie vzdelávanie zdravotníckych
pracovníkov v súlade so zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení a v súlade s Nariadením
vlády SR č. 296/2010 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych
pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných
činností v znení neskorších predpisov.
47. V čl. 52 ods. 1 sa vypúšťajú slová „ , umiestnenom vo vysokoškolskom internáte“.
48. V čl. 54 ods. 3 sa slovo „65“ nahrádza slovom „70“.
49. V čl. 54 ods. 4 sa slovo „65“ nahrádza slovom „70“.
50. V čl. 55 ods.2 sa za slovami „pracovný poriadok“ vkladá slovo „UK“.
51. V čl. 57 ods. 1 sa pred slová „študijných odboroch“ vkladá slovo „akreditovaných“.
52. V čl. 59 ods. 1 sa slovo „65“ nahrádza slovom „70“.
53. V poznámke pod čiarou k odkazu 131 sa slovo „2“ nahrádza slovom „1“.
54. V poznámke pod čiarou k odkazu 132 sa slovo „3“ nahrádza slovom „2“.
55. Poznámka pod čiarou k odkazu 134 znie: „Vnútorný predpis č. 6/2012 Smernica
rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určujú zásady udeľovania
čestného titulu „profesor emeritus“ (emeritný profesor) na Univerzite Komenského
v Bratislave.“.
56. V čl. 60 ods. 1 sa za slovo „školstva“ dopĺňajú slová „ , vedy, výskumu a športu“.
57. V čl. 61 ods. 1 sa za slovo „školstva“ dopĺňajú slová „ , vedy, výskumu a športu“.
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58. Čl. 61 odsek 2 znie:
(2) Fakulta vykoná zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom v rámci UK podľa
požiadaviek a v termínoch stanovených MŠVVaŠ SR136 a UK.
59. V čl. 61 ods. 3 sa vypúšťajú slová „s majetkom“.
60. V čl. 62 ods. 4 sa slovo „prevedie“ nahrádza slovom „pridelí“.
61. Čl. 62 odsek 5 znie:
(5) Dekanát hospodári s dotačnými prostriedkami vyčlenenými v metodike delenia
dotácie a s prostriedkami z vlastných výnosov a centrálne hospodári s prostriedkami,
ktoré majú charakter kapitálovej dotácie.
62. Čl. 62 odsek 7 znie:
(7) Podrobnosti o tvorbe a čerpaní rozpočtu fakulty a tvorbe a použití ďalších zdrojov
financovania fakulty ustanovujú vnútorné predpisy UK a fakulty, najmä pravidlá
hospodárenia a základné pravidlá podnikateľskej činnosti.
63. Čl. 63 odsek 1 znie:
(1) Fakulta ako súčasť UK sa podieľa na tvorbe finančných fondov v súlade so zákonom
o vysokých školách. JLF UK môže vytvárať aj ďalšie fondy podľa osobitných
predpisov.
64. V čl. 63 ods. 1 sa vypúšťa odkaz 142 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 142.
65. V čl. 63 sa vypúšťa odsek 2.
66. V čl. 65 odsek 3 sa vypúšťa druhá veta vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 146.
67. V čl. 65 odseku 3 sa nad slovo „zriadená“ umiestňuje odkaz 146a. Poznámka pod
čiarou k odkazu 146a znie: „Čl. 87 ods. 3 Štatútu UK.“.
68. V čl. 65 sa vypúšťa odsek 5. Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 5 a 6.
69. Čl. 65 odsek 5 znie:
(5) Za výkon podnikateľskej činnosti na pracoviskách fakulty sú v plnom rozsahu
zodpovední vedúci zamestnanci príslušných pracovísk. Za výkon podnikateľskej
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činnosti na fakulte je v plnom rozsahu zodpovedný dekan fakulty.147 Dekan fakulty
uzatvára zmluvy v rámci podnikateľskej činnosti do celkového objemu stanoveného
rozhodnutím rektora UK.
70. Čl. 65 odsek 6 znie:
(6) Organizačnú, ekonomickú a pracovno-právnu stránku podnikateľskej činnosti
stanovujú základné pravidlá podnikateľskej činnosti na UK vydané rektorom UK
a schválené Akademickým senátom UK.
71. Čl. 72 odsek 1 znie:
(1) Súčasťou štatútu fakulty sú:
a) Príloha č. 1 - Poslanie Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine
b) Príloha č. 2 - Vyobrazenie znaku fakulty, medaily na kolone a žezla dekana.
72. Vypúšťa sa príloha č. 2, príloha č. 3 a príloha č. 5. Doterajšia príloha č. 4 sa označuje
ako príloha č. 2.
II.
Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia Akademickým senátom
Univerzity Komenského v Bratislave.

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.
dekanka JLF UK

prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc.
predsedníčka AS JLF UK

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
rektor UK

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.
predseda AS UK
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