
Vnútorné predpisy 
Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 

 
 

 
Vnútorný predpis č.  4/2008 

 

Štatút 
Lekárskej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Schválený podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, Akademickým senátom 
Lekárskej fakulty dňa 14. 10. 2008. Platnosť nadobudol dňa 22.10.2008 schválením 
Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave. 
 
 
 
 
 
 
 

September 2008 



 
 

1 

OBSAH        1 
         
PREAMBULA       3 
         
PRVÁ ČASŤ ÚVODNÉ USTANOVENIA     4 
Čl. 1  Názov a sídlo      4 
Čl. 2  Poslanie       4 
Čl. 3  Činnosť        5 
Čl. 4  Akademické práva a slobody, akademická pôda, správanie sa na akademickej pôde 6 
Čl. 5  Akademické insígnie a znaky     6 
Čl. 6  Akademické obrady      7 
Čl. 7  Medaily       7 
         
DRUHÁ ČASŤ ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 
LEKÁRSKEJ FAKULTY  UK    7 
Čl. 8  Základné pracoviská a výkonné útvary    7 
Čl. 9  Orgány        8 
Čl. 10 Rozsah samosprávnej pôsobnosti     8 
         
TRETIA ČASŤ SAMOSPRÁVA 
LEKÁRSKEJ  FAKULTY UK     9 
Čl. 11 Akademická obec       9 
Čl. 12 Akademický senát       10 
Čl. 13 Dekan        14 
Čl. 14 Prodekani       15 
Čl. 15 Tajomník a ďalší zamestnanci     16 
Čl. 16 Vedecká rada       16 
Čl. 17 Disciplinárna komisia pre študentov    18 
         
ŠTVRTÁ ČASŤ ZAMESTNANCI 
LEKÁRSKEJ FAKULTY UK     18 
Čl. 18 Základné ustanovenia      18 
Čl. 19 Výberové konanie na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov 19 
Čl. 20 Výberové konanie na obsadenie pracovných miest ostatných zamestnancov  19 
Čl. 21 Habilitácie docentov a vymenúvanie profesorov    19 
Čl. 22 Hosťujúci profesor      19 
Čl. 23 Emeritný profesor      20 
         
PIATA ČASŤ VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM A ĎALŠIE VZDELÁVANIE 
NA LEKÁRSKEJ FAKULTE UK  20 
Čl. 24 Základné ustanovenia      20 
Čl. 25 Podmienky prijatia na štúdium     21 
Čl. 26 Prijímacie konanie      21 
Čl. 27 Akademické práva študentov     22 
Čl. 28 Povinnosti študentov      23 
Čl. 29 Študentská samospráva      23 
Čl. 30 Cena dekana       23 
         
ŠIESTA ČASŤ ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA NA 
LEKÁRSKEJ FAKULTE UK    24 
Čl. 31 Základné ustanovenia      24 



 
 

2 

Čl. 32 Uskutočňovanie študijných programov    24 
Čl. 33 Mobilita študentov      24 
Čl. 34 Podmienky štúdia cudzincov     25 
Čl. 35 Začiatok a skončenie štúdia     26 
Čl. 36 Školné       26 
Čl. 37 Poplatky spojené so štúdiom     27 
         
SIEDMA ČASŤ SOCIÁLNE SLUŽBY     27 
Čl. 38 Základné ustanovenie      27 
Čl. 39 Ubytovanie a stravovanie študentov     27 
         
         
ÔSMA ČASŤ DLHODOBÝ ZÁMER, VÝROČNÉ SPRÁVY A HODNOTENIE ČINNOSTI 
LEKÁRSKEJ FAKULTY UK 27 
Čl. 40 Dlhodobý zámer       27 
Čl. 41 Výročné správy       28 
         
DEVIATA ČASŤ HOSPODÁRENIE 
LEKÁRSKEJ FAKULTY UK     28 
Čl. 42 Základné ustanovenia      28 
Čl. 43 Tvorba rozpočtu       29 
Čl. 44 Tvorba a použitie fondov      29 
Čl. 45 Hospodárenie a nakladanie s majetkom     29 
Čl. 46 Podnikateľská činnosť      30 
Čl. 47 Kontrola hospodárenia      30 
         
DESIATA ČASŤ SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 31 
Čl. 48 Výkladové pravidlo      31 
Čl. 49 Úradná výveska      31 
Čl. 50 Zosúladenie štatútu a vnútorných predpisov    31 
Čl. 51 Zmeny Štatútu       31 
Čl. 52 Zrušovacie ustanovenie      32 
Čl. 53 Záverečné ustanovenia      32 

 
PRÍLOHA ČÍSLO 1   ZOZNAM ZÁKLADNÝCH PRACOVÍSK LEKÁRSKEJ FAKU LTY  UK           33     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3 

 
PREAMBULA 

 
 
 

My, členovia akademického senátu, 
 
 

vychádzajúc z tradícií Univerzity Komenského v Bratislave, najstaršej zo súčasných 
vysokých škôl v Slovenskej republike, 
 

vyjadrujúc vôľu akademickej obce Univerzity Komenského v Bratislave a jej Lekárskej 
fakulty, 
 

vedomí si významu univerzity a fakulty pre rozvoj ľudského poznania, vzdelanosti a 
kultúry a ich poslania slúžiť pravde , 
 

v snahe o vytvorenie spoločenstva, v ktorom vzájomné vzťahy jeho členov neurčuje moc, 
ale duchovná autorita a v ktorom sa rešpektuje akademická sloboda ako nevyhnutný predpoklad 
existencie a trvalého rozvoja každej vedeckej, výchovnej a vzdelávacej činnosti, 
 

majúc na zreteli prehlbovanie samosprávneho charakteru Univerzity Komenského v 
Bratislave a jej Lekárskej fakulty v Bratislave a ich nezávislosti na moci a politike, 
 

vedení snahou umožniť prístup ku vzdelaniu všetkým, ktorí po ňom túžia, 
 
hlásiac sa k myšlienke celosvetovej spolupráce univerzít a fakúlt ako základu 

medzinárodného vedeckého výskumu, ale aj ako predpokladu pre výchovu nových generácií k 
porozumeniu a tolerancii a 
 

preniknutí túžbou zaujať čestné miesto v rodine slobodných univerzít, 
 
sme podľa § 27 ods. 1 písm. a) Zákona NR SR č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, schválili na návrh dekana 
Lekárskej fakulty  Univerzity Komenského v Bratislave, tento 
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Štatút 
Lekárskej fakulty                                                                               

Univerzity Komenského v Bratislave,  
 

 
 

PRVÁ ČASŤ 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
 

Článok 1 
Názov a sídlo  

 

1) Lekárska fakulta bola zriadená ako súčasť Československej štátnej univerzity v Bratislave 
zriadenej zákonom č. 375/1919 Sb.z. a n. Univerzita bola premenovaná na Univerzitu 
Komenského nariadením vlády č. 595/1919 Zb.z. a n.  

2) V zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) je Lekárska fakulta (ďalej len 
„LFUK“) súčasťou verejnej vysokej školy Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“ 
alebo „univerzita“), pričom samosprávnu pôsobnosť vykonáva v rozsahu ustanovenom v § 23 
zákona v súlade so Štatútom UK.  

3) Názov fakulty v slovenskom jazyku znie "UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, 
LEKÁRSKA FAKULTA". Názov fakulty v latinskom jazyku znie „ UNIVERSITAS 
COMENIANA BRATISLAVENSIS, FACULTAS MEDICA“ . Názov fakulty v anglickom 
jazyku znie „COMENIUS UNIVERSITY IN BRATISLAVA, FACULTY OF MEDICINE“. Pre 
vnútorné potreby možno používať skratku „LF UK“. Znenie názvu fakulty v iných jazykoch 
ustanoví organizačný poriadok LF UK.  

4) Sídlom LF UK je Bratislava, Špitálska ulica č. 24, PSČ 872 13.   

 

Článok 2  
Poslanie  

 
1) Základným poslaním LF UK je rozvíjať a šíriť vzdelanosť a starať sa o jej hlboké pochopenie, 
pričom ako výskumná inštitúcia tak činí tvorivým vedeckým výskumom, ktorým otvára nové 
horizonty vo vede i vo vzdelávaní. 
 
2) LF UK sa odlišuje od iných vedeckých ustanovizní nezávislosťou svojho výskumu, 
samostatnosťou vo voľbe cieľov svojho výskumu, orientáciou na výučbu a vzdelávanie a 
skutočnosťou, že na svojej pôde realizuje vedecký výskum a vzdelávanie v  študijných 
programoch všetkých troch stupňov podľa akreditovaných študijných programov ako aj 
v akreditovaných špecializačných študijných programoch. 
 
3) LF UK sa odlišuje od iných vzdelávacích ustanovizní tým, že je nielen výučbovou základňou 
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poskytujúcou možnosť nadobudnúť kvalitné vedomosti na dnešnej úrovni lekárskej vedy, ale aj 
inštitúciou formujúcou morálny a osobnostný profil svojich absolventov. V oblasti liečebno-
preventívnej činnosti reprezentuje aplikáciu získaných teoretických a praktických poznatkov 
v každodennej medicínskej praxi. 
 
4) LF UK z vlastnej vôle definuje svoje ciele a priority a členovia jej akademickej obce slobodne 
využívajú akademické práva pri výkone svojho povolania. 
 
 
5) LF UK je garantom slobody a demokracie nielen na vlastnej akademickej pôde, ale za svoje 
poslanie považuje aj šírenie týchto princípov do celej spoločnosti. 
 
6) LF UK je povinná brániť akademické práva a svoju akademickú samosprávu a nezávislosť. 
 
7) LF UK, ktorá je súčasťou Univerzity Komenského v Bratislave, popredným centrom európskej 
vzdelanosti a univerzitou s medzinárodnou orientáciou, definuje svoje strategické ciele : 
 

- trvalo udržiavať a rozvíjať svoju identitu vedeckej a vzdelávacej ustanovizne najvyššej 
 medzinárodnej úrovne; 

- vytvárať vynikajúce podmienky pre vzdelávanie v širokom spektre študijných programov 
 na všetkých stupňoch štúdia so zvláštnym dôrazom na doktorandské štúdium; 

- pripravovať svojich absolventov tak, aby reprezentovali nielen najvyšší stupeň osobnej 
 a profesionálnej kvality, ale i ľudskosti a humanizmu; 

- zlepšovať vedecké a kultúrne výhľady spoločnosti ako aj jej hospodársku prosperitu. 
 
8) LF UK ako súčasť Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá je CENTRUM EXCELENCIE 
venuje špeciálnu pozornosť ustavičnému hodnoteniu úrovne svojej vedeckej práce a výučby tak, 
aby jej študenti boli vedení vynikajúcimi odborníkmi – vedcami a pedagógmi. 
 
9) LF UK ako prvá, zakladajúca fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, najstaršej, 
najväčšej a najvýznamnejšej univerzity na Slovensku, ktorá nadväzuje na historické tradície 
Academie Istropolitany, ako prvej vysokoškolskej inštitúcie na tomto území, zdôrazňuje svoj 
vrúcny vzťah k slovenskému národu, v ktorom má svoje korene a ktorý tvorí jej základy 
umožňujúce jej vzhliadnuť k najširším medzinárodným horizontom, prinášajúc všestranný osoh 
nielen sebe ale i Slovensku. 
 
 

Článok 3 
Činnosť  

 

1) K základným úlohám LF UK  patrí pedagogicko-výchovná, vedecko-výskumná, liečebno-
preventívna a iná odborná činnosť a v súvislosti s ňou rozvoj základných a nadstavbových 
lekárskych odborov a ich uplatnenie v lekárskej praxi. Vzdelávacia činnosť na LF UK je založená 
na poznatkoch biomedicínskych, prírodovedných a klinických, vrátane výsledkov vlastného 
vedeckého bádania. Tieto úlohy zabezpečuje LF UK v spolupráci s fakultnými nemocnicami 
(ďalej len „FN“) a s ďalšími zdravotníckymi zariadeniami.  
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 2) LF UK  prispieva k plneniu poslania vysokej školy a zúčastňuje sa na plnení hlavných úloh 
univerzity  vo vymedzenej oblasti poznania.  

 3) Hlavnou činnosťou LF UK  je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania v rámci 
akreditovaných študijných programov všetkých stupňov v oblasti medicínskych, sociálnych a 
prírodovedných vied, vedecká a liečebno-preventívna starostlivosť. LF UK  zabezpečuje ďalšie 
vzdelávanie lekárov a zdravotníckych pracovníkov.    

4) LF UK  poskytuje aj knižničné a ďalšie informačné služby prevádzkovaním informačných 
systémov a vykonáva vydavateľskú činnosť, ktorá súvisí predovšetkým s vedeckou 
a pedagogickou činnosťou jej akademickej obce.  

5) LF UK  zaručuje každému uchádzačovi právo študovať v bakalárskom a doktorskom 
študijnom programe, ak má úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie,  
v magisterskom študijnom programe, ak má ukončený bakalársky študijný program 
a v doktorandskom študijnom programe a špecializačnom štúdiu v medicíne, ak má 
vysokoškolské vzdelanie a spĺňa príslušné podmienky určené zákonom a právnymi predpismi 
vydanými na jeho vykonanie UK a LF UK.  

6) LF UK  spolupracuje s domácimi a zahraničnými vysokými školami, vedeckými a 
výskumnými inštitúciami a inými právnickými a fyzickými osobami a vytvára podmienky pre 
účasť členov svojej akademickej obce na tejto spolupráci. Formy a spôsoby spolupráce LF UK  s 
právnickými osobami sú spravidla upravené v osobitných zmluvách.  

7) LF UK  môže vykonávať za úhradu podnikateľskú činnosť, ktorá nadväzuje na jej 
vzdelávaciu, výskumnú a liečebno-preventívnu alebo ďalšiu tvorivú činnosť alebo činnosť, ktorá 
slúži na účinnejšie využitie jej ľudských zdrojov a majetku.  Podnikateľská činnosť LF UK 
nesmie ohroziť kvalitu, rozsah a dostupnosť činností napĺňajúcich jej poslanie.  

 

 

Článok 4 
Akademické práva a slobody, akademická pôda, správanie sa na akademickej pôde 

 

1) LF UK  zaručuje členom akademickej obce akademické slobody a práva v súlade so zákonom.  

 2) Rozsah akademických práv a slobôd, ich využívanie a nedotknuteľnosť akademickej pôdy LF 
UK ako súčasti univerzity upravuje zákon a Štatút UK.  

 3) Akademickú pôdu LF UK tvoria pozemky a budovy, ktoré LF UK spravuje, má v nájme alebo 
kde sa plní jej poslanie a hlavné úlohy.  

 4) Na akademickej pôde je každý povinný správať sa tak, aby nedošlo k ohrozeniu života, 
zdravia alebo majetku, aby neboli obmedzené akademické práva a slobody a aby neboli narušené 
kolegiálne a korektné medziľudské vzťahy.  

 
 

Článok 5 
Akademické insígnie a znaky 

1) Akademické insígnie sú symbolom historických tradícií, samosprávnosti LF UK a právomocí 
dekana a prodekanov.  
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 2) Akademickými insígniami LF UK sú: 

a/ znak,  
b/ medaila dekana s reťazou,  
c/ žezlo dekana.  

 3) Znak LF UK tvorí kruh s vyobrazením hada esovito sa vinúceho okolo palice s hlavou 
otočenou doľava a s nápisom „UNIVERSITAS COMENIANA BRATISLAVENSIS, 
FACULTAS MEDICA “. Znak používa fakulta najmä na označenie osvedčení, publikácií, tlače a 
korešpondencie.  

4) Taláre LF UK sú pri slávnostných príležitostiach oprávnení používať dekan, prodekani, 
predseda Akademického senátu LF UK  (ďalej len „AS LF UK“), profesori, docenti, členovia VR 
LF UK , členovia promočných senátov  a podľa rozhodnutia dekana aj iní učitelia a vedeckí 
pracovníci fakulty a jej významní hostia.  

 
Článok 6 

Akademické obrady 
 

Na LF UK sa uskutočňujú slávnostné inaugurácie dekana, imatrikulácie študentov a promócie 
absolventov vysokoškolského štúdia. Pravidlá vykonávania akademických obradov na univerzite 
upravuje smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave č. 1/2005 „Imatrikulačný 
a promočný poriadok“. 
 

Článok 7 
Medaily  

 

Dekan môže po súhlase AS LF UK  udeliť medailu LF UK osobe alebo vo výnimočných 
prípadoch aj inštitúcii, ktorá sa zaslúžila o rozvoj LF UK, medicíny, vedy, vzdelanosti a 
akademických práv a slobôd. Podrobnosti o  udeľovaní medailí  upraví osobitný predpis dekana.  

 
 
 

DRUHÁ ČASŤ 
ORGANIZA ČNÁ ŠTRUKTÚRA LEKÁRSKEJ FAKULTY UK 

 
 

Článok 8 
Základné pracoviská  a výkonné útvary  

 

1) Pracoviskami LF UK sú ústavy,  kliniky a účelové zariadenia a pracoviská dekanátu. 
Podrobnosti upraví organizačný poriadok fakulty, ktorý zároveň upraví organizačné vzťahy v 
rámci fakulty, práva a povinnosti vedúcich súčastí fakulty. Organizačný poriadok vydá dekan 
fakulty po schválení v akademickom senáte LF UK. 

2)   Ústav je samostatným pedagogicko-výchovným, vedeckým, zdravotníckym alebo iným 
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odborným pracoviskom LF UK .  

3)   Klinika je samostatnou organizačnou jednotkou príslušného medicínskeho odboru, ktorá 
zabezpečuje liečebno-preventívnu, pedagogicko-výchovnú a vedecko-výskumnú činnosť 
v danom odbore.  

4)   Účelovými zariadeniami LF UK  sú:  

a) Akademická knižnica LF UK ,  
b) Laboratórium súdnej chémie a toxikológie LF UK ,  
c) Výpočtové stredisko LF UK , 
d) Ústav lekárskej fotografie LF UK. 

5)  Dekanát LF UK  je výkonným útvarom LF UK . Zabezpečuje hospodársku a administratívnu 
činnosť LF UK . Pripravuje podklady pre rozhodnutia dekana, AS LF, Vedeckej rady LF UK  
(ďalej len "VR LF UK"), funkcionárov LF UK a zabezpečuje ich vykonávanie.  

6) Kliniky, ústavy a iné výučbové základne sa zriaďujú po dohode s príslušnými inštitúciami 
podľa platných právnych noriem a tohto štatútu.  

7) Názvy a sídla ústavov, kliník a ďalších pracovísk LF UK sú v prílohe č. 1. Zameranie činnosti 
a členenie ústavov a kliník obsahuje organizačný poriadok LF UK.  

 
 

Článok 9 
Orgány  

 
1) Orgány akademickej samosprávy LF UK sú: 

 
a) akademický senát fakulty, 
b) dekan, 
c) vedecká rada fakulty, 
d) disciplinárna komisia fakulty pre študentov. 

 
 2) Postavenie, pôsobnosť a právomoc orgánov akademickej samosprávy fakulty vymedzuje 
zákon o vysokých školách. Podrobnosti upravia štatúty fakúlt v súlade so zákonom o vysokých 
školách a týmto štatútom. 
 

Článok 10 
Rozsah samosprávnej pôsobnosti  

 
1) V súlade so zákonom a Štatútom UK majú orgány akademickej samosprávy fakulty právo 
rozhodovať a konať v mene UK najmä v týchto veciach patriacich do samosprávnej pôsobnosti 
UK:  
a) určovanie ďalších podmienok prijatia na štúdium a rozhodovanie v prijímacom konaní na 
študijné programy uskutočňované na fakulte, 
b) vytváranie nových akreditovaných študijných programov a ich uskutočňovanie na fakulte, 
c) rozhodovanie vo veciach týkajúcich sa akademických práv a povinností študentov zapísaných 
na štúdium podľa študijných programov uskutočňovaných na fakulte, 
d) uzatváranie, zmeny a zrušovanie pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov zaradených na 
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fakulte, ktorá je v postavení zamestnávateľa, v súlade s počtom a štruktúrou pracovných miest 
navrhnutých dekanom fakulty a schválených senátom fakulty, určených v súlade s dlhodobým 
zámerom rozvoja fakulty schváleným UK a v rozsahu disponibilných finančných prostriedkov 
fakulty, 
e) vykonávanie podnikateľskej činnosti  stanovujú  Štatút UK a Základné pravidlá podnikateľskej 
činnosti na UK schválené Akademickým senátom UK. 
f) spolupráca s inými vysokými školami, právnickými osobami a fyzickými osobami v oblastiach 
pôsobnosti fakulty s predchádzajúcim súhlasom rektora alebo v rozsahu oprávnení, ktoré na 
fakultu deleguje rektor; pred uzavretím zmluvy o spolupráci dekan písomne informuje rektora o 
pripravovanej zmluve, prerokuje s ním rámcové podmienky zmluvy a prípadné dôsledky, ktoré 
môžu vyplynúť z pripravovanej zmluvy pre UK, 
g) priznávanie sociálnych štipendií a motivačných štipendií v súlade so Štipendijným poriadkom 
UK. 
 
2) Orgány akademickej samosprávy fakulty ďalej rozhodujú vo veciach patriacich do 
samosprávnej pôsobnosti fakulty, ktorými sú: 
a) vnútorná organizácia fakulty, 
b) voľba členov orgánov akademickej samosprávy fakulty, 
c) určovanie počtu prijímaných uchádzačov o štúdium spôsobom určeným v Štatúte UK, 
d) vzdelávanie a organizácia štúdia v súlade so Študijným poriadkom UK, 
e) zameranie a organizovanie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v 
súlade s dlhodobým zámerom UK a fakulty, 
f) určovanie počtu a štruktúry pracovných miest zamestnancov zaradených na fakulte v rozsahu 
disponibilných mzdových prostriedkov fakulty a podľa schváleného počtu a štruktúry pracovných 
miest na fakulte, 
g) nakladanie s finančnými prostriedkami vrátane verejného obstarávania tovarov, prác a služieb 
v medziach stanovených týmto štatútom, vnútornými predpismi UK a plnomocenstvom 
udeleným rektorom, 
h) zahraničné vzťahy v súlade s ustanoveniami tohto štatútu, vnútornými predpismi UK a 
plnomocenstvom udeleným rektorom. 

 
 

TRETIA ČASŤ 
SAMOSPRÁVA  LEKÁRSKEJ  FAKULTY UK 

 

Článok 11  
Akademická obec  

 
1) Akademická obec (ďalej len „AO LF UK“) fakulty je základom akademickej samosprávy 
fakulty. 
 
2) Akademická obec fakulty volí a odvoláva členov akademického senátu fakulty. 
 
3) Akademickú obec fakulty tvoria vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci, odborní 
pracovníci s vysokoškolským vzdelaním vykonávajúci práce súvisiace so vzdelávacou a 
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vedeckou činnosťou fakulty, ktorí sú na fakulte v pracovnom pomere na ustanovený týždenný 
pracovný čas, ďalej študenti, dekan a prodekani. 
 
4) Členovia akademickej obce majú právo : 
a) stanoveným spôsobom navrhovať kandidátov na členov orgánov akademickej samosprávy, 
voliť a byť volení za členov orgánov akademickej samosprávy LF UK, 
b) navrhovať podľa ustanovení tohto štatútu kandidáta na dekana, 
c) zúčastňovať sa na zasadnutiach akademického senátu LF UK, 
d) zoznamovať sa so zápismi z rokovaní akademického senátu, vedeckej rady a vedenia vrátane 
obsahu uznesení, 
e) vystúpiť na zhromaždení členov akademickej obce, 
f) obracať sa s návrhmi, pripomienkami a sťažnosťami na orgány akademickej samosprávy; tieto 
orgány sú povinné podnet riešiť bez zbytočného odkladu. 
 
5) Fakulta podporuje v rámci svojich možností činnosť vedeckých, odborných, profesných, 
študentských, odborových a iných záujmových združení, združujúcich členov akademickej obce 
a ostatných zamestnancov, ktorých činnosť napomáha plniť poslanie fakulty. 
 
6) Fakulta dbá v rámci svojich možností na sociálne potreby členov akademickej obce a 
ostatných zamestnancov. 
 
7) Fakulta vytvára v rámci svojich možností podmienky na pestovanie telesnej kultúry a športu 
členov akademickej obce a ostatných zamestnancov. 
 
8) Povinnosťou člena akademickej obce je : 
a) dodržiavať zákony, všeobecne záväzné právne predpisy, štatút UK, tento štatút a ostatné 
predpisy univerzity a fakulty; 
b) aktívne vystupovať na obranu akademických práv a slobôd, akademickej samosprávy a 
integrity univerzity a fakulty; 
c) dbať na zachovanie dobrého mena univerzity a fakulty. 
  
9) Zamestnanci fakulty, ktorí pôsobia na iných pracoviskách univerzity a sú členmi akademickej 
obce, sú členmi akademickej obce len tej súčasti univerzity, na ktorej majú pracovný pomer na 
ustanovený týždenný pracovný čas. Študenti, ktorí študujú študijné programy na viacerých 
fakultách, sú pre potreby tohto štatútu študentmi fakulty, na ktorú sa zapísali na prvú v poradí. 

 
 

 
Článok 12 

Akademický senát  

  

1)   Akademický senát LF UK  (AS LF UK) je samosprávnym zastupiteľským orgánom 
akademickej samosprávy fakulty. Rozhoduje o zásadných otázkach činnosti LFUK , schvaľuje 
koncepciu a otázky týkajúce sa ďalšieho rozvoja LF UK  podľa § 27 zákona.  

2)   Člen AS LF UK je povinný vykonávať svoju funkciu v záujme ďalšieho rozvoja LF UK, 
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obhajovať celofakultné záujmy a dbať na upevňovanie jej odbornej a morálnej autority.  

3)   Členovia AS LF UK zodpovedajú za svoju činnosť AO LF UK. AS LF UK podáva AO LF 
UK raz za rok správu o svojej činnosti, ktorú zverejní v písomnej forme na verejne prístupnom 
mieste a na webovej stránke LF UK, spravidla za uplynulé obdobie na začiatku akademického 
roka a vždy pred uplynutím svojho funkčného obdobia.  

4)   Uznesenia AS LF UK sú záväzné pre všetkých zamestnancov a orgány akademickej  
samosprávy LF UK .  
 
5)   Akademický senát LF UK  tvoria dve časti:  

a) zamestnaneckú časť tvoria členovia akademickej obce LF UK  – po jednom zástupcovi z 
pracovísk, ktoré majú v deň vypísania volieb do AS LF UK   4 a viac členov AO LF UK  - a boli 
zvolení v priamych tajných voľbách zamestnaneckou časťou akademickej obce svojho 
pracoviska, pracoviská LF UK, ktoré majú menej ako 4 členov AO LF UK, sa môžu spojiť, aby 
počet členov AO LF UK bol spolu viac ako 4 a môžu si zvoliť jedného spoločného zástupcu 
týchto spojených pracovísk do AS LF UK,  

b) študentskú časť tvoria študenti LF UK  zvolení v priamych tajných voľbách študentskou 
časťou AO LF UK  v počte, ktorý zodpovedá minimálne 1/3 celkového počtu členov AS LF UK.  

c) voľby členov AS LF UK sa riadia  Zásadami volieb do AS LF UK, ktorý nadobúda platnosť 
schválením v AS LF UK.  
 
6)   Funkčné obdobie členov AS LF UK je najviac štvorročné. V zhode s Volebným poriadkom 
AS LF UK každoročne prebiehajú doplňovacie voľby po uvoľnení mandátov v študentskej časti 
AS LF UK. Pri uvoľnení miesta v AS LF UK pred uplynutím funkčného obdobia sa funkčné 
obdobie novozvoleného člena AS LF UK končí tak, ako by sa skončilo členovi AS LF UK, 
ktorého nahradil.  
 
7)   Výkon funkcie člena AS LF UK je nezastupiteľný.  
 
8)   Základnou povinnosťou člena AS LF UK je zúčastňovať sa na práci AS LF UK a jeho 
komisií. LF UK je povinná členovi AS LF UK umožniť plnenie úloh vyplývajúcich z tejto 
funkcie.  

9)   Základnými právami člena AS LF UK sú:  

a) predkladať návrhy na rokovanie AS LF UK,  
b) vyjadrovať sa ku všetkým otázkam, ktoré AS LF UK prerokúva,  
c) klásť otázky a žiadať na zasadnutiach senátu vysvetlenia od dekana, prodekanov 
 a tajomníka  LF UK vo veciach, ktoré patria do ich právomoci,  
d) vzdať sa funkcie člena AS LF UK.  
 

10)   Časť AO LF UK, ktorá zvolila člena príslušnej časti AS LF UK, má právo ho odvolať a 
zvoliť si iného zástupcu do AS LF UK podľa § 26 ods.6 zákona. 
 
11)   Funkcia člena AS LF UK je nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, kvestora, dekana 
LF UK, prodekana a tajomníka LF UK. Dekan, v jeho zastúpení prodekani, tajomník,  ako aj 
rektor UK, majú právo v súlade s rokovacím poriadkom AS LF UK  vystúpiť na zasadnutí AS LF 



 
 

12 

UK kedykoľvek o to požiadajú. Na žiadosť dekana a rektora je predseda AS LF UK povinný 
bezodkladne (najneskôr do 14 dní) zvolať zasadnutie AS LF UK.  
 
12)     Členstvo v AS LF UK zaniká:  

a) skončením funkčného obdobia člena,  
b) vymenovaním do funkcie uvedenej v odseku 11,  
c) skončením pracovného pomeru člena zamestnaneckej časti AS LF UK, prerušením 

alebo skončením štúdia člena študentskej časti AS LF UK ,  
d) vzdaním sa funkcie člena,  
e) odvolaním člena z funkcie AS LF UK, príslušnou časťou AO LF UK, dôvody 

odvolania určujú Zásady volieb do AS LF UK,  
f) úmrtím člena.  
 

13)     AS LF UK volí zo svojich členov predsedu a podpredsedu AS LF UK. Každá časť AS LF 
UK si volí svojho predsedu. Predseda AS LF UK, podpredseda AS LF UK, predseda 
zamestnaneckej časti AS a predseda študentskej časti AS  a predsedovia legislatívnej, 
hospodárskej, rozpočtovej a mzdovej  komisie,  pedagogickej komisie AS LF UK  tvoria 
predsedníctvo AS LF UK.  

14)     AS LF UK sa schádza na riadnych alebo mimoriadnych zasadnutiach. V období medzi 
zasadnutiami AS LF UK pracujú komisie AS LF UK. Riadne zasadnutia sa uskutočňujú vo 
vopred stanovených termínoch. Návrh programu zasadnutia a podkladové materiály k zasadnutiu 
musia byť známe 7 dní pred zasadnutím AS LF UK.  

15)    Zasadnutia AS LF UK zvoláva a riadi predseda AS LF UK. Zasadnutia sú verejné.  Na 
zasadnutia AS LF UK sú pozývaní členovia Vedenia LF UK a členovia AS UK, resp. Rady 
vysokých škôl  a riaditelia zdravotníckych zariadení, kde má LF UK  svoje výučbové základne.  

16)     AS LF UK prerokúva a schvaľuje veci stanovené zákonom, Štatútom UK a týmto 
štatútom, najmä:  

a) schvaľuje na návrh dekana vnútorné predpisy fakulty a na návrh predsedu AS LF UK  
schvaľuje Zásady volieb do AS LF UK a rokovací poriadok senátu,  

b) volí kandidáta na dekana, prípadne navrhuje odvolanie dekana z funkcie a schvaľuje 
návrh rektora na odvolanie dekana. Ak po odvolaní dekana alebo po predčasnom 
skončení výkonu jeho funkcie z iných dôvodov LF UK nemá dekana, navrhuje 
rektorovi osobu, ktorá má byť poverená výkonom funkcie dekana do vymenovania 
nového dekana,  

c) schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie prodekanov,  
d) schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie členov VR LF UK,  
e) schvaľuje návrh rozpočtu fakulty rozpísaný na jednotlivé pracoviská, ktorý predložil 

dekan a kontroluje nakladanie s finančnými prostriedkami LF UK,                                     
f)  schvaľuje dlhodobý zámer vo vzdelávacej, vedeckej, výskumnej a ďalšej tvorivej 

činnosti LF UK vypracovaný v súlade s dlhodobým zámerom UK, ktorý predkladá 
dekan po prerokovaní vo VR LF UK, prípadne jeho aktualizáciu,  

g) schvaľuje výročnú správu o činnosti a výročnú správu o hospodárení LF UK 
predloženú dekanom,  

h) po prerokovaní vo VR LF UK schvaľuje návrh dekana na študijné programy, ktoré má 
LF UK uskutočňovať,  
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i) schvaľuje ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných programov 
uskutočňovaných na LF UK predložené dekanom,  

j) vyjadruje sa o návrhu dekana na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo 
zrušenie vedeckých, pedagogických, vývojových, hospodárskych a informačných 
pracovísk a účelových zariadení LF UK ,  

k) volí zástupcu LF UK  do Rady vysokých škôl,   
l) volí zástupcov do AS UK,    
m) LF UK zastupujú v AS UK piati zástupcovia, z toho sú traja zamestnanci (z toho  

minimálne po jednom majú klinické, resp. teoretické pracoviská) a dvaja študenti. 
Voľby zástupcov LF UK v AS UK organizuje volebná komisia AS LF UK 
v stanovenom termíne podľa Zásad volieb do AS LF UK tajným hlasovaním, pričom 
troch zamestnancov volí iba zamestnanecká časť AS LF UK a dvoch študentov volí iba 
študentská časť AS LF UK. Zástupcovia LF UK v AS UK budú zvolení, ak dosiahnu 
nadpolovičnú väčšinu z platných hlasov,  

n) schvaľuje udelenie ocenení a vyznamenaní na návrh dekana,  
o)    vyjadruje sa k návrhom rektora na úkony podľa § 41 ods. 1 písm. a) až c) zákona, ktoré 

sa týkajú prevodu majetku alebo zriadenia vecného bremena, alebo predkupného práva 
na majetok, ktorý slúži na plnenie úloh LF UK pred ich predložením na schválenie AS 
UK, 

p)     schvaľuje návrh dekana o počte prijímaných záujemcov o štúdium. 
 

17)     Hlasovanie v AS LF UK sa riadi týmito pravidlami:  
 

a) zasadnutie AS LF UK je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina 
členov senátu. Na hlasovaní sa zúčastňujú iba členovia fyzicky prítomní na zasadnutí,  

b) ak to Štatút LF UK a Rokovací poriadok AS  LF UK neurčí inak, alebo sa pred 
hlasovaním AS LF UK neuznesie inak, je prerokovaný návrh schválený, ak v AS LF 
UK získa nadpolovičnú väčšinu súhlasných hlasov členov fyzicky prítomných na 
zasadnutí,  

c) každý člen AS LF UK má pri hlasovaní jeden hlas,  
d) na základe žiadosti predsedu zamestnaneckej alebo študentskej časti AS LF UK môže 

predsedajúci prerušiť rokovanie o bode programu AS LF UK  na dohodnutú dĺžku 
trvania,  

e) v prípade, že niektorá časť AS LF UK nesúhlasí s prijatým uznesením, môže použiť 
 právo veta, ak sa preň rozhodnú najmenej dve tretiny prítomných  členov tejto časti AS 
LF UK. Takto použité veto môže byť zrušené, ak proti nemu hlasuje najmenej 2/3 
prítomných členov AS LF UK,  

f) AS LF UK  sa v otázkach uvedených v ods. 16 písm. b), c), d), k) a l) uznáša tajným 
hlasovaním a v ostatných otázkach uvedených v ods. 16 rozhoduje tajným hlasovaním, 
ak o tajnom hlasovaní v danej veci rozhodne.  

 
18)      AS LF UK si pre svoju činnosť ustanovuje komisie, a to najmä: Komisiu etickú, 
rozhodcovskú a disciplinárnu,  Komisiu hospodársku, rozpočtovú a mzdovú, Komisiu pre 
riadenie, koordináciu a kontrolu výberových a prijímacích konaní,  Komisiu legislatívnu, 
Komisiu pre liečebno-preventívnu činnosť a vzťahy s rezortom zdravotníctva, Komisiu 
pedagogickú a Komisiu pre výskum, vedecké a pedagogické hodnosti. Komisie AS LF UK sú 
poradnými orgánmi AS LF UK. Komisie na požiadanie Predsedníctva AS LF UK prerokúvajú 
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pred zasadnutím AS LF UK predložené materiály a predkladajú AS LF UK svoje stanoviská. 
Predsedom komisie je člen AS LF UK, členmi komisií nemusia byť len členovia AS LF UK.  
 
19)      Pri voľbe kandidáta na funkciu dekana a pri jeho odvolaní z funkcie postupuje AS LF UK 
podľa týchto pravidiel:  
 

a) voľby kandidáta na funkciu dekana vyhlasuje AS LF UK 3 mesiace pred ich 
uskutočnením,  

b) voľby kandidáta na funkciu dekana pripravuje Predsedníctvo AS LF UK a riadi volebná 
komisia, ktorú zvolí AS LF UK zo svojich členov,  

c) právo navrhovať kandidáta na funkciu dekana majú všetci členovia AO LF UK, ktorí 
návrh na kandidáta na funkciu dekana spolu s písomným súhlasom kandidáta na túto 
funkciu predložia predsedovi Volebnej komisie AS LF UK. Podávanie návrhov sa 
ukončí jeden mesiac pred uskutočnením volieb,  

d) voľbe kandidáta na funkciu dekana predchádza predstavenie všetkých navrhnutých 
kandidátov na funkciu dekana pred AS LF UK a AO LF UK,  

e) kandidáta na dekana volí AS LF UK tajným hlasovaním. Pre uskutočnenie volieb 
kandidáta na funkciu dekana je potrebná prítomnosť aspoň dvoch tretín členov senátu,  

f) vlastný priebeh volieb riadi volebná komisia obdobne podľa pravidiel určených 
Štatútom UK pre spôsob voľby kandidáta na rektora v čl. 24,  

g) AS LF UK má právo podať návrh na odvolanie dekana. Pri prerokúvaní návrhu na 
odvolanie dekana AS LF UK postupuje obdobne podľa zásad čl. 25 Štatútu UK o 
odvolaní rektora. Nové voľby kandidáta na funkciu dekana musia prebehnúť v AS LF 
UK do 21 dní odo dňa odvolania dekana. Po odvolaní dekana alebo po predčasnom 
skončení výkonu funkcie dekana vykonáva do vymenovania nového dekana funkciu 
dekana osoba poverená rektorom na návrh AS LF UK .  

 
20)     AS LF UK má právo podať dekanovi návrh na ukončenie výkonu funkcie vedúceho 
zamestnanca LF UK. Návrh musí AS LF UK schváliť súhlasným stanoviskom nadpolovičnej 
väčšiny všetkých členov AS LF UK. 

 

Článok 13 
Dekan  

 

1)   Právne postavenie a pôsobnosť dekana upravuje najmä § 28 zákona, Štatút UK a Štatút LF 
UK .  

2)   Na čele LF UK  je dekan. Dekana vymenúva a odvoláva na návrh AS LF UK rektor v zmysle 
§ 28 ods.2  a 3 zákona. 

3)   Dekan je predstaviteľom LF UK, riadi ju, zastupuje ju a koná vo veciach LF UK. Vo veciach 
podľa § 23 ods. 1 zákona koná v mene verejnej vysokej školy. Za svoju činnosť zodpovedá AS 
LF UK a rektorovi vo veciach, v ktorých koná v mene vysokej školy, za hospodárenie LF UK 
a za svoju ďalšiu činnosť v rozsahu určenom vnútornými predpismi UK.  

4)   Dekan je v súlade so Štatútom UK členom Vedeckej rady UK a kolégia rektora.  

5)   Funkčné obdobie dekana je štvorročné. Funkciu dekana môže vykonávať tá istá osoba 
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najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.  

6)   Dekana zastupujú v ním určenom rozsahu prodekani.  

7)   Kompetencie a pôsobnosť dekana v oblasti pracovno-právnych vzťahov upravuje zákon a 
Štatút UK. Dekan má právo uzatvárať, meniť a zrušovať pracovnoprávne vzťahy so 
zamestnancami fakulty v rozsahu disponibilných mzdových prostriedkov LF UK a podľa 
schváleného počtu a štruktúry pracovných miest na LF UK.  
 
8)   Dekan zriaďuje, zlučuje, rozdeľuje a ruší vedecké, pedagogické, vývojové, hospodárske a 
informačné pracoviská a účelové zariadenia LF UK , prípadne v rámci pracovísk oddelenia 
a laboratóriá.  
 
9)  Dekan zodpovedá rektorovi za dôsledky vyplývajúce z porušenia platných predpisov v oblasti 
pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov a v oblasti ich odmeňovania.  
 
10)   Dekan predkladá rektorovi návrhy na uzavretie pracovných  zmlúv na funkcie tých 
profesorov a docentov, ktorí doposiaľ nepôsobili na UK a nezískali svoj vedecko-pedagogický 
titul na UK v Bratislave, s príslušnou dokumentáciou za účelom udelenia súhlasu.  
 
11)   Dekan vykonáva riadiacu činnosť v súlade s obecne platnými právnymi predpismi, Štatútom 
UK, týmto štatútom a ďalšími vnútornými predpismi LF UK.  
 
12)   Dekan ďalej:  
 

a) predkladá AS LF UK na schválenie návrh rozpočtu LF UK,  
b) rozhoduje o použití finančných prostriedkov získaných podnikateľskou činnosťou LF 

UK po schválení AS LF UK,  
c) po prerokovaní v AS LF UK zriaďuje pracoviská, prípadne v rámci pracovísk oddelenia 

a laboratóriá, 
d)       predkladá AS LF UK na schválenie návrh počtu prijímaných uchádzačov o štúdium. 
 

13)   Poradné orgány dekana sú:  
 

a) Vedenie LFUK,  
b) kolégium dekana.  
 

14)  Členmi Vedenia LF UK sú dekan, prodekani, tajomník, predseda senátu, vedúci oddelenia 
personálneho a starostlivosti o zamestnancov a zástupca študentov zvolený senátom. Na 
zasadnutia Vedenia LF UK dekan môže prizývať  riaditeľov zdravotníckych zariadení kde má LF 
UK výučbovú základňu a zástupcu odborovej organizácie. 
 
15)   Členmi kolégia dekana sú prednostovia ústavov,  kliník LF UK  a účelových zariadení LF 
UK, ďalej prodekani, tajomník, predseda AS LF UK . Činnosť kolégia dekana upraví dekan 
v osobitnom predpise.  
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Článok 14 
Prodekani  

 

1)   Právne postavenie a pôsobnosť prodekanov upravuje zákon a Štatút LF UK.  

2)   Prodekanov vymenúva a odvoláva po schválení AS LF UK dekan. Prodekani zastupujú 
dekana v ním určenom rozsahu.  

3)   Funkčné obdobie prodekanov je štvorročné. Na LF UK môže tá istá osoba vykonávať funkciu 
prodekana najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. 
 
4)   Prodekani sú zodpovední za zverené úseky a podriadení dekanovi. Prodekani sa navzájom 
zastupujú podľa pokynov dekana. Prodekani spravidla predsedajú príslušným komisiám dekana a 
riadia ich činnosť podľa rokovacieho poriadku komisie.  
 
5)   Prodekani na vymedzenom úseku činnosti najmä:  
 

a) rokujú v administratívnych a správnych veciach v mene LF UK a vystupujú v 
riadiacich a iných vzťahoch v rozsahu určenom dekanom,  

b) metodicky usmerňujú a riadia, v rámci schválených koncepcií, programov činností a 
pokynov dekana, činnosť určených prednostov ústavov, kliník a vedúcich účelových 
zariadení a vedúcich príslušných výkonných útvarov dekanátu,  

c) ďalšie povinnosti, rozsah pôsobnosti a postavenie prodekanov stanovuje organizačný 
poriadok LF UK .  

 
Článok 15 

Tajomník  a ďalší vedúci zamestnanci  
 
1)  Tajomník LF UK je vedúci zamestnanec LF UK, ktorý zabezpečuje hospodársky a 
administratívny chod LF UK.  
 
2)    Tajomník je podriadený priamo dekanovi.  
 
3) Rozsah pôsobnosti a podrobnejšiu náplň činnosti a právomoci tajomníka upravuje organizačný 
poriadok LF UK.   
 
4)  Ďalšími vedúcimi zamestnancami LF UK sú jednotliví vedúci pedagogických, výskumných, 
vývojových, hospodársko-správnych a informačných pracovísk a účelových zariadení LF UK.  
 
5)  Funkcie vedúcich zamestnancov LF UK sa obsadzujú výberovým konaním, ktoré vypisuje 
dekan. Na základe jedného výberového konania sa funkcia obsadzuje najviac na 5 rokov.  
 
6)   Spôsob výberového konania na funkcie vedúcich zamestnancov LF UK určuje Pracovný 
poriadok UK a Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských 
učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií  
vedúcich zamestnancov UK. 
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Článok 16 
Vedecká rada  

 

1)  Členov VR  LF UK vymenúva a odvoláva so súhlasom AS LF UK dekan. Funkčné obdobie 
členov VR LF UK je 4-ročné.  

2)   Predsedom VR LF UK je dekan. Ďalšími členmi VR LF UK sú významní odborníci z oblastí, 
v ktorých LF UK uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú alebo ďalšiu tvorivú činnosť.  

3)   Najmenej jednu štvrtinu a najviac jednu tretinu VR LF UK tvoria osoby, ktoré nie sú členmi 
akademickej obce UK.  
 
4)   VR LF UK:  
 

a) prerokúva dlhodobý zámer fakulty vypracovaný v súlade s dlhodobým zámerom 
UK,                                                                                                                    

b) hodnotí najmenej raz za rok úroveň fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti 
vedy,                     

c) schvaľuje návrh študijných programov, ktoré má uskutočňovať fakulta, na 
rokovanie VR LF UK o návrhu študijných programov sa prizývajú zástupcovia 
študentov určených študentskou časťou AS LF UK, 

d)  schvaľuje ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych skúškach pre 
 študijné programy uskutočňované na fakulte a schvaľuje školiteľov na 
 doktorandské štúdium, 
e) prerokúva a predkladá VR UK kritéria na získanie titulu docent a kritériá na 
 získanie titulu profesor, 
f) prerokúva návrhy na udelenie titulu „docent“ a rozhoduje o ich výsledku, 
g) prerokúva a predkladá VR UK návrhy na vymenovanie profesorov, 
h) prerokúva a predkladá  VR UK všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií 
 profesorov a docentov na fakulte, 
i) prerokúva a predkladá VR UK konkrétne podmienky výberového konania na 
 obsadzovanie miest profesorov na fakulte, 
j) schvaľuje návrhy dekana na obsadenie miest hosťujúcich profesorov, 
k) schvaľuje na návrh predsedu VR LF UK rokovací poriadok VR LF UK. 
 

5)   Členstvo vo VR LF UK zaniká:  
 

a) uplynutím funkčného obdobia člena,  
b) vzdaním sa funkcie člena, funkcia člena zaniká dňom doručenia písomného oznámenia 

člena VR LF UK dekanovi o vzdaní sa členstva vo VR LF UK,  
c) odvolaním člena, ak bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na 

právne úkony, alebo ak jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, alebo ak 
dlhšie ako 3 mesiace nemôže vykonávať svoju funkciu. Funkcia zaniká dňom 
nasledujúcim po dni, keď AS LF UK schválil návrh dekana na odvolanie člena VR LF 
UK,  

d) opakovanou neospravedlnenou neúčasťou na rokovaní VR LF UK,  
e) zánikom výkonu funkcie, s ktorou sa členstvo vo VR LF UK spája,  
f) smrťou člena. 
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6)   Členstvo vo VR LF UK je nezastupiteľné.  

7)   Podrobnosti o spôsobe rokovania si VR LF UK ustanoví v rokovacom poriadku, ktorý je 
vnútorným predpisom LF UK.  

 

Článok 17 
Disciplinárna komisia pre študentov 

1)   Disciplinárna komisia LF UK pre študentov prerokúva disciplinárne priestupky študentov 
zapísaných na štúdium v študijnom programe uskutočňovanom na LF UK a predkladá návrh na 
rozhodnutie dekanovi. 

2)   Členov disciplinárnej komisie LF UK a jej predsedu vymenúva z radov členov AO LF UK po 
schválení AS LF UK, dekan. Polovicu členov tejto komisie tvoria študenti.  

3)   Činnosť disciplinárnej komisie LF UK sa riadi rokovacím poriadkom disciplinárnej komisie 
LFUK pre študentov, ktorý je vnútorným predpisom LF UK. 

 
ŠTVRTÁ ČASŤ 

ZAMESTNANCI  LEKÁRSKEJ  FAKULTY UK 
 

Článok 18 
Základné ustanovenia 

 

1)   Pracovno-právne vzťahy zamestnancov LFUK sa spravujú Zákonom o vysokých školách, 
Zákonom o výkone prác vo verejnom záujme, Zákonníkom práce,  Štatútom UK a ďalšími 
vnútornými predpismi UK a LF UK.  

2)   Podrobnosti o prijímaní zamestnancov do zamestnania a o ich právach a povinnostiach 
upravuje Pracovný poriadok UK .  

3)   Zamestnancami LF UK  sú vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci a ostatní 
zamestnanci.  

4)   Učiteľmi LF UK  sú profesori, docenti, hosťujúci profesori, odborní asistenti a asistenti; ako 
učitelia vykonávajúci pedagogickú činnosť pôsobia na LF UK  lektori.  

5)   Pracovné miesta vysokoškolských učiteľov a funkčné miesta profesorov a docentov sa 
obsadzujú výberovým konaním v rozsahu schválenej štruktúry pracovných miest 
vysokoškolských učiteľov na LF UK.  

6)   Pracovný pomer s vysokoškolským učiteľom, ktorý nemá vedecko-pedagogický titul profesor 
ani docent, možno uzavrieť na základe jedného výberového konania najdlhšie na 5 rokov.  

7)   Funkčné miesto profesora alebo docenta sa na základe jedného výberového konania 
obsadzuje najviac na 5 rokov. Ak profesor alebo docent obsadil funkčné miesto tretí raz, pričom 
celkový čas jeho pôsobenia vo funkcii dosiahol aspoň 9 rokov a má zodpovedajúci vedecko-
pedagogický titul, získava právo na pracovnú zmluvu s LFUK na miesto vysokoškolského 
učiteľa a na zaradenie do tejto funkcie na dobu určitú do dosiahnutia veku 65 rokov. 
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8)   Asistenta do funkcie odborného asistenta ustanovuje dekan na základe návrhu prednostu. 
Prednosta za týmto účelom spravidla po 3 rokoch kontinuálnej práce zhodnotí prácu asistenta, 
osobitne jeho podiel na plnení pedagogických úloh.  

9)   Pracovný pomer vysokoškolského učiteľa trvá najviac do konca akademického roka, 
v ktorom dosiahne vek 65 rokov. Ďalšie opakované pôsobenie vysokoškolského učiteľa v trvaní 
jedného roka môže povoliť dekan. 

10)    Na prijatie vysokoškolského učiteľa na kratší úväzok, ako je stanovený týždenný pracovný 
čas, do pracovného pomeru trvajúceho najviac jeden rok, nie je potrebné vypísať výberové 
konanie.  

11)    Učiteľ má právo požiadať dekana LF UK o uvoľnenie z pedagogickej činnosti na primerané 
obdobie nepresahujúce jeden akademický rok. Účelom tohto uvoľnenia je vedecká práca učiteľa. 
O tomto uvoľnení z pedagogických úloh rozhoduje dekan. Žiadosť tohto druhu si môže učiteľ 
podať raz za 5 rokov svojho nepretržitého pôsobenia na LF UK.  

 

Článok 19 
Výberové konanie na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov  

 

1)  Vypísanie, organizáciu, priebeh a vyhodnotenie výberového konania na obsadzovanie 
funkčných miest profesorov a docentov upravujú Zásady výberového konania na obsadzovanie 
pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, 
funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov UK.  

2)  Dekan má právo pri obsadzovaní funkcií vysokoškolských učiteľov neakceptovať návrh 
komisie a vyhlásiť nové výberové konanie.  

 

Článok  20 
Obsadzovanie pracovných miest ostatných zamestnancov 

 

1)   Ostatní zamestnanci sa podieľajú na plnení všetkých úloh LF UK  a jej príslušných pracovísk. 

2)   Na obsadenie pracovného miesta je potrebné výberové konanie, ak tak ustanovuje zákon, 
Štatút UK alebo Štatút LF UK. 

 

Článok 21 
Habilitácie docentov a vymenúvanie profesorov 

 

1)   Kritériá na habilitácie docentov a kritériá na vymenúvanie profesorov schvaľuje VR UK na 
návrh VR LF UK. 

2)   Podrobnosti o predkladaní návrhov na začatie habilitačného konania, priebehu habilitácií 
docentov a vymenúvania profesorov ustanovuje v súlade so všeobecne záväzným predpisom 
osobitný predpis UK. 
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Článok 22 
Hosťujúci  profesor 

 

1)   Významní odborníci môžu na čas svojho pôsobenia na LF UK získať funkciu hosťujúceho 
profesora. 

2)   Pracovný pomer na miesto vysokoškolského učiteľa na fakulte vo funkcii hosťujúceho 
profesora uzatvára so súhlasom VR  UK na čas nepresahujúci dva roky dekan LF UK. 

3)   Podrobnosti o uzatvorení pracovného pomeru s hosťujúcim profesorom upravuje pracovný 
poriadok UK v súlade s osobitným predpisom UK. 

        

Článok 23 
Emeritný profesor 

 

1)   Rektor môže na návrh VR LF UK udeliť za významné prínosy v oblasti vedy a vzdelávania 
profesorovi staršiemu ako 65 rokov, ktorý skončil pracovný pomer s LF UK ako jej riadny 
profesor a ktorý aj naďalej aktívne vedecky a pedagogicky pôsobí, čestný titul „profesor 
emeritus“ (emeritný profesor). 

2)   Podrobnosti o postupe pri udeľovaní čestného titulu „emeritný profesor“ ustanovuje osobitný 
predpis rektora UK. 

 

PIATA ČASŤ 
VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM A  ĎALŠIE VZDELÁVANIE 

NA LEKÁRSKEJ FAKULTE UK 
 
 

Článok 24 
Základné ustanovenia 

 
1) LF UK poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v akreditovaných študijných programoch vo 
všetkých troch stupňoch štúdia. 
 
2) Študijný program možno uskutočňovať v študijnom odbore alebo v kombinácii študijných 
odborov. Študijné programy prvého stupňa sa na LF UK uskutočňujú ako bakalárske študijné 
programy, študijné programy druhého stupňa sa na LF UK uskutočňujú ako magisterské študijné 
programy a doktorské študijné programy. Študijné programy môžu spájať prvé dva stupne 
vysokoškolského vzdelávania do jedného celku. 

 

3) Študijné programy tretieho stupňa (doktorandské štúdium) tvoria na LF UK významný podiel 
vysokoškolského vzdelávania. 
 
4) Vysokoškolské vzdelávanie na LFUK sa uskutočňuje v dennej forme alebo v externej forme 
štúdia prezenčnou metódou. 
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5) Organizácia všetkých stupňov a foriem vysokoškolského štúdia na LF UK je založená na 
kreditovom systéme. 

 

6) Pravidlá, ktorými sa riadi vysokoškolské štúdium na LF UK, stanovuje Študijný poriadok LF 
UK. 
 

 
 

Článok 25 
Podmienky prijatia na štúdium 

 
1) Študovať zvolený študijný program na LF UK má právo štátny občan Slovenskej republiky, 
občan členského štátu Európskej únie alebo občania štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody 
o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „občan členského 
štátu“) a občan tretieho štátu, ak splnia podmienky prijatia na štúdium. 
 
2) Základné podmienky prijatia na štúdium stanovuje zákon o vysokých školách. LF UK môže 
určiť na prijatie na štúdium príslušného študijného programu ďalšie podmienky a spôsob ich 
overovania.  
 
3) Ďalšími podmienkami prijatia na štúdium, ktoré možno zohľadniť a ktorých cieľom je 
zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopností na 
štúdium sa overujú prijímacou skúškou, ak to fakulta určí.   
 
4) Za prijímacie konanie zodpovedá dekan fakulty rektorovi LF UK. Priebeh a spracovanie 
výsledkov prijímacieho konania musí byť organizované a zabezpečené tak, aby sa v maximálne 
možnej miere vylúčilo subjektívne ovplyvnenie jeho výsledkov. 
 
5) Ak splní podmienky prijatia viac uchádzačov, rozhodujúce je poradie zostavené na základe 
výsledkov prijímacieho konania. 
 
 

Článok 26 
Prijímacie konanie  

 
1) Prijímacie konanie je proces umožňujúci uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených 
podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu na LF UK. 
 
2) Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho písomnej prihlášky na 
LF UK. 
 

3) Dekan LF UK zverejní včas, najneskôr do 20. septembra v akademickom roku, ktorý 
predchádza akademickému roku, v ktorom sa má štúdium začať, ak ide o bakalársky študijný 
program alebo študijný program podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách, a pri ostatných 
študijných programoch najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie 
prihlášok, lehotu na podanie prihlášok na štúdium, podmienky prijatia na štúdium, termín a 
spôsob overovania ich splnenia, a ak je súčasťou overovania schopností na štúdium prijímacia 
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skúška, aj formu a rámcový obsah skúšky a spôsob vyhodnocovania jej výsledkov, ako aj 
informáciu o počte uchádzačov, ktorý plánuje fakulta prijať na štúdium príslušného študijného 
programu. 
 

4) Skutočnosti podľa odseku 3 sa zverejňujú na úradnej výveske fakulty a spôsobom, ktorý 
umožní hromadný prístup. Do ukončenia prijímacieho konania nie je možné tieto skutočnosti 
dodatočne meniť. 
 
5) Podrobnejšie ustanovenia o priebehu prijímacieho konania vrátane preskúmavania rozhodnutí 
o neprijatí na štúdium obsahuje Študijný poriadok LF UK. 
 
6) Na prijímacie konanie na doktorandské štúdium sa vzťahujú ustanovenia zákona o vysokých 
školách,  vnútorný predpis  UK  vydaný  rektorom a vnútorný predpis LF UK vydaný dekanom. 

 

7) Podanie prihlášky na štúdium jednotlivých predmetov alebo na absolvovanie časti štúdia v 
rámci študentskej mobility sa nepovažuje za začatie prijímacieho konania v zmysle tohto článku. 
 
8) Zamestnanci fakulty sú pri spracovaní prihlášky na štúdium povinní dodržiavať všeobecne 
záväzné predpisy o ochrane osobných údajov. 

 
 

Článok 27 
Akademické práva študentov 

 
1) Práva a povinnosti študentov ustanovuje zákon. Študent má právo najmä: 
 
a) študovať študijný program, na ktorý bol prijatý, 
b) utvoriť si študijný plán podľa pravidiel študijného programu, 
c) zapísať sa do ďalšej časti študijného programu, ak splnil povinnosti určené študijným 
programom alebo študijným poriadkom, 
d) pri rešpektovaní časových a kapacitných obmedzení daných študijným poriadkom a študijným 
programom zvoliť si tempo štúdia, poradie absolvovania jednotiek študijného programu pri 
zachovaní ich predpísanej nadväznosti, 
e) v rámci svojho štúdia uchádzať sa aj o štúdium na inej vysokej škole, a to aj v zahraničí, 
f) zúčastňovať sa na výskumnej, vývojovej alebo umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti LFUK, 
g) zúčastniť sa na zakladaní a činnosti nezávislých združení pôsobiacich na akademickej pôde 
(spolkov, zväzov, stavovských združení) v súlade s právnymi predpismi, 
h) aspoň raz ročne mať možnosť formou anonymného dotazníka vyjadriť sa o kvalite výučby a o 
učiteľoch, 
i) slobodne prejavovať názory a pripomienky k vysokému školstvu, 
j) na informačné a poradenské služby súvisiace so štúdiom a s možnosťou uplatnenia absolventov 
študijných programov v praxi, 
k) ak sa na neho vzťahuje povinnosť uhradiť školné podľa § 92 ods. 5 zákona o vysokých 
školách, rozhodnúť sa, v ktorom študijnom programe bude v príslušnom akademickom roku 
študovať bezplatne, ak má na bezplatné vysokoškolské štúdium nárok, 
l) na podanie sťažnosti dekanovi fakulty a jej vybavenie; prijímanie, evidenciu, prešetrovanie, 
vybavovanie sťažností a plnenia opatrení prijatých na nápravu, 
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m) právo na preskúmanie rozhodnutia dekana o vylúčení zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek a 
povinností, ktoré vyplývajú zo študijného programu a Študijného poriadku UK alebo fakulty, 
n) právo na preskúmanie rozhodnutia dekana o vylúčení zo štúdia z dôvodu disciplinárneho 
priestupku alebo podvodného konania pri prijímacej skúške. 

 
 
 
 

Článok 28 
Povinnosti študentov 

 
1) Študijné povinnosti študenta vyplývajú zo študijného programu, ktorý študuje, Študijného 
poriadku UK a  Študijného poriadku LF UK. 
 
2) Študent je povinný dodržiavať vnútorné predpisy UK a LF UK. 

3) Študent je ďalej povinný najmä: 
 
a) chrániť a hospodárne využívať majetok, prostriedky a služby LFUK, 
b) uhrádzať školné a poplatky spojené so štúdiom podľa zákona o vysokých školách v 
stanovenom termíne, resp. po zamietnutí žiadosti o ich odpustenie v lehote 15 dní od doručenia 
novej výzvy na zaplatenie a to UK alebo LF UK, keď rektor rozhodne, že sú príjmom fakulty, 
a pravdivo uviesť skutočnosti rozhodujúce na ich určenie, 
c) oznámiť fakulte adresu určenú na doručovanie písomností, 
d) osobne sa dostaviť na písomné predvolanie dekana alebo ním povereného zamestnanca na 
prerokovanie otázok týkajúcich sa priebehu alebo skončenia jeho štúdia, alebo súvisiacich s jeho 
právami a povinnosťami, 
e) písomne oznámiť fakulte rozhodnutie podľa čl. 27 ods. 1 písm. k) do 30. septembra 
príslušného akademického roka. 

 

 

Článok 29 
Študentská samospráva 

 
1) Študenti sa podieľajú na akademickej samospráve LF UK zástupcami v Akademickom senáte 
LF UK, zastúpením v Disciplinárnej komisii LF UK.  
 
2) Členov študentskej časti Akademického senátu LF UK volia tajným hlasovaním vo voľbách 
členovia študentskej časti akademickej obce.  
 
 

Článok 30 
Cena dekana Lekárskej fakulty 

 
1) Dekan LF UK môže udeliť študentom bakalárskeho, magisterského a doktorského štúdia za 
vynikajúce študijné výsledky alebo za vynikajúce výsledky v odbornej, vedeckej a výskumnej 
činnosti Cenu dekana, spojenú s priznaním jednorazového štipendia.   
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3) Podrobnosti o udeľovaní ocenení upravuje Štipendijný poriadok LF UK. 

 
 
 

ŠIESTA ČASŤ 
ORGANIZÁCIA  ŠTÚDIA  NA  LEKÁRSKEJ FAKULTE UK 

 
Článok 31 

Základné ustanovenia 
 
1) LF UK poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v bakalárskych, magisterských, doktorských a 
doktorandských študijných programoch v rámci študijných odborov, ktorých zoznam zverejňuje 
Ministerstvo školstva SR. LF UK poskytuje aj špecializačné štúdium pracovníkov v 
zdravotníctve s vysokoškolským vzdelaním, ktoré je osobitným druhom ďalšieho vzdelávania. 
 

2) LF UK môže prijímať uchádzačov len na štúdium akreditovaných študijných programov, ktoré 
má uvedené v zozname študijných programov. 

 

 
Článok 32 

Uskutočňovanie študijných programov 
 

1) Študijné programy uskutočňované na LF UK organizačne, personálne a materiálne 
zabezpečuje fakulta. 
 
2) Dekan je zodpovedný za uskutočňovanie študijných programov v súlade so zákonmi, 
ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, Štatútom UK, Štatútom LF UK, Študijným 
poriadkom UK a Študijným poriadkom LF UK. 
 
3) Kontrolu úspešného absolvovania študijného programu a oprávnenosti na vydanie diplomu 
absolventovi UK, vrátane kontroly študijnej dokumentácie, vykonáva Rektorát UK. 

 
 

Článok 33 
Mobilita študentov 

 
1) Študenti LF UK majú právo uchádzať sa v rámci svojho štúdia aj o štúdium na inej vysokej 
škole, a to aj v zahraničí. 
 
2) Vysielanie študentov na iné vysoké školy a prijímanie študentov z iných vysokých škôl na 
absolvovanie časti štúdia sa upravuje všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá 
Ministerstvo školstva SR. 

 

3) LF UK môže prijať na časť štúdia, obvykle v dĺžke jedného semestra aj študenta inej vysokej 
školy vrátane zahraničnej vysokej školy a vysokej školy z tretieho štátu bez prijímacieho konania 
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v súlade s podmienkami výmenného programu alebo na základe zmluvy medzi LF UK a 
vysielajúcou vysokou školou. Po skončení študijného pobytu na LF UK sa študent vráti a skončí 
štúdium na vysielajúcej vysokej škole.  
 
4) Študent prijatý na štúdium podľa odseku 2 má práva a povinnosti študenta LF UK so 
zohľadnením podmienok výmenného programu alebo zmluvy medzi LF UK a vysielajúcou 
vysokou školou. 
 
5)  O mobilitu študentov nejde, keď boli študenti prijatí na štúdium podľa § 58 zákona  a počas 
štúdia absolvujú na inej vysokej škole len niektoré jednotky študijného programu v príslušnej 
časti akademického roka a ostatné jednotky študijného programu v príslušnom akademickom 
roku absolvujú na LF UK. 
 
 

Článok 34 
Podmienky štúdia cudzincov 

 
1) Občania členských štátov (uvedení v čl. 25 ods. 1) študujú na LF UK za tých istých 
podmienok ako študenti zo Slovenskej republiky, pokiaľ nejde o štúdium študijného programu v 
cudzom jazyku. 
 
2) Občania tretích štátov, ktorí nie sú občanmi členského štátu alebo nemajú trvalý pobyt v 
členskom štáte (ďalej len „cudzinci“), študujú na LF UK najmä: 
 
a) za podmienok ako študenti – občania SR podľa zákona o vysokých školách, pričom od nich 
môže LF UK požadovať školné v osobitnej výške aj počas štandardnej dĺžky štúdia, 
b) na základe medzinárodných zmlúv a dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná, 
c) na základe dohôd o spolupráci a dohôd uzavretých najmä v rámci medzinárodných programov 
pre mobilitu študentov, 
d) na základe dohody o účasti na ďalšom vzdelávaní. 
 
3) Pri zápise na štúdium sa overuje, či cudzinec má na území Slovenskej republiky povolený 
pobyt a či spĺňa ďalšie podmienky podľa všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich 
pobyt cudzincov na území Slovenskej republiky. 
 
4) Študenti z tretích štátov a študenti z členského štátu, ktorí študujú v cudzom jazyku, sú povinní 
platiť školné a poplatky za štúdium podľa vnútorného predpisu LF UK, ktorým sa stanovuje 
výška školného a poplatkov za štúdium na príslušný akademický rok, ak medzinárodná zmluva 
alebo iná dohoda o spolupráci nestanovuje inak. 
 
5) Stravovanie a ubytovanie cudzincov sa poskytuje podľa dohody. 
 
6) O zabezpečení štúdia občana členského štátu, ktorý študuje v cudzom jazyku, alebo občana 
tretieho štátu sa uzatvára zmluva o štúdiu, v ktorej zmluvnými stranami sú študent alebo 
sprostredkovateľská organizácia, ktorá ho zastupuje a LF UK, na ktorej sa uskutočňuje študijný 
program, na ktorý sa cudzinec zapísal. Obsah zmluvy a jej ďalšie náležitosti ustanoví vnútorný 
predpis vydaný rektorom. Za plnenie podmienok a záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a za jej 
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súlad so zákonom o vysokých školách a vnútornými predpismi UK zodpovedá v plnom rozsahu 
dekan fakulty. 
 
 
 
 

Článok 35 
Začiatok a skončenie štúdia 

 
1) Uchádzač prijatý na štúdium sa stáva študentom odo dňa zápisu na štúdium; študent, ktorému 
bolo štúdium prerušené, sa stáva študentom odo dňa opätovného zápisu na štúdium. 

 

2) Študent prestáva byť študentom odo dňa skončenia štúdia alebo odo dňa prerušenia štúdia. 

 
 
 

Článok 36 
Školné 

 
1) Základ na určenie výšky školného stanovuje zákon a na každý akademický rok ho zverejňuje 
Ministerstvo školstva SR. 
 
2) Výšku školného určuje rektor UK na návrh dekanov fakúlt. 
 
3) Ročné školné nesmie prevýšiť päťnásobok základu podľa odseku 1. 
 
4) Školné a poplatky spojené so štúdiom sú výnosom UK. Rektor môže rozhodnúť, že školné a 
poplatky sú výnosom fakulty. Ak je školné výnosom fakulty, je najmenej 20 % zo školného za 
súbežné štúdium a za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia príjmom štipendijného fondu fakulty.  
 
5) Ak je školné výnosom fakulty,  potom LF UK odvedie 3 % zo školného na Fond rozvoja UK. 
Podrobnosti o tvorbe Fondu rozvoja upraví vnútorný predpis, ktorý vydá rektor UK.  
 
6) Školné sa hradí bezhotovostne prevodom na účet fakulty alebo poštovou poukážkou v dvoch 
splátkach v termínoch, ktoré určí rektor, resp. dekan fakulty. Zásady platenia školného a 
poplatkov za štúdium vymedzuje zákon o vysokých školách a vnútorný predpis UK upravujúci 
výšku školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK vydávaný rektorom na príslušný 
akademický rok. 
 
7) Rektor môže na základe žiadosti študenta rozhodnúť o znížení alebo odpustení školného alebo 
poplatkov spojených so štúdiom alebo odložiť termín ich splatnosti. Pri rozhodovaní zohľadňuje 
stanovisko dekana fakulty, študijné výsledky študenta, sociálnu situáciu študenta, zdravotný stav 
a iné zreteľa hodné skutočnosti, ktoré stanoví vnútorný predpis UK. 
 
8) Pre študentov z tretích štátov a pre študentov z členských štátov, ktorí študujú v cudzom 
jazyku, určí školné za študijné programy všetkých stupňov vysokoškolského vzdelávania rektor 
UK na návrh dekana. Na výšku takto stanoveného školného sa nevzťahuje odsek 3. 
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Článok 37 
Poplatky spojené so štúdiom  

 
1) Úkony, za ktoré môže LF UK požadovať poplatky spojené so štúdiom, stanovuje zákon. 

2) Formu platenia a splatnosť poplatkov určí vnútorný predpis LF UK vydaný dekanom. 

 
 

SIEDMA ČASŤ 
SOCIÁLNE SLUŽBY 

 
Článok 38 

Základné ustanovenie 
 
1) Každý študent má právo uchádzať sa o služby systému sociálnej podpory, ak spĺňa podmienky 
predpísané na ich poskytnutie. 
 
2) Ak počet uchádzačov o niektorú zo služieb presahuje možnosti fakulty, služba sa poskytne 
uchádzačom v poradí podľa splnenia vopred určených kritérií. 

 
 

Článok 39 
Ubytovanie a stravovanie študentov 

 
1) Fakulta zabezpečuje ubytovanie a stravovanie študentov v súlade so zákonom. 
 
2)  Vzťahy vniknuté v súvislosti s ubytovaním študentov na vysokoškolských internátoch UK 
upravuje vnútorný predpis UK. 
 
2) Rozdelenie ubytovacej kapacity v rámci fakulty sa riadi pravidlami a kritériami vydanými 
rektorom UK podľa odseku 2.  

 

 

ÔSMA ČASŤ 
DLHODOBÝ ZÁMER, VÝRO ČNÉ SPRÁVY A HODNOTENIE ČINNOSTI 

LEKÁRSKEJ FAKULTY UK 
 

 

Článok 40 
Dlhodobý zámer  

 
1) Dlhodobý zámer LF UK vo vzdelávacej, vedeckej, výskumnej a vývojovej činnosti je 
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koncepciou a stratégiou rozvoja LF UK, ktorý vychádza z dlhodobého zámeru UK. 
 
2) Dlhodobý zámer LF UK vypracúva najmenej na obdobie šiestich rokov a každoročne ho 
aktualizuje. 
 
3) Dlhodobý zámer LF UK a jeho aktualizáciu predkladá dekan na schválenie AS LF UK po jeho 
prerokovaní vo VR LF UK. 
 
4) Dlhodobý zámer sa zverejňuje v termíne a formou, ktoré určí UK.  

 

Článok 41 
Výročné správy  

 
1) Výročná správa o činnosti LF UK je súhrnný dokument o činnosti LF UK vo vzdelávacej, 
vedeckej, výskumnej a vývojovej činnosti za obdobie kalendárneho roka, ktorý je podkladom pre 
zostavenie výročnej správy o činnosti UK. 
 
2) Výročná správa o hospodárení LF UK je súhrnný dokument o hospodárení fakulty za obdobie 
kalendárneho roka, ktorý je podkladom pre zostavenie výročnej správy o hospodárení UK. 
Obsahové náležitosti výročnej správy o hospodárení ustanovuje zákon. 
 
3) Výročnú správu o činnosti LF UK a Výročnú správu o hospodárení LF UK schvaľuje AS LF 
UK. 
 
4) LF UK zverejňuje svoje výročné správy obvyklým spôsobom. 
 
 
 

DEVIATA  ČASŤ 
HOSPODÁRENIE LEKÁRSKEJ FAKULTY UK 

 

Článok 42 
Základné ustanovenia 

 
1) Fakulta hospodári podľa zákona o vysokých školách v súlade, v súlade so zmluvou o 
poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva SR na 
príslušný rok, podľa vnútorných pravidiel hospodárenia a základných pravidiel na vykonávanie 
podnikateľskej činnosti UK. 
 
2) Fakulta vykoná zúčtovanie poskytnutých dotácií a účelových prostriedkov podľa požiadaviek 
a v termínoch stanovených UK. 
 
3) Za účelné a efektívne využitie dotácií a ich riadne zúčtovanie so štátnym rozpočtom a za 
hospodárenie s majetkom fakulty zodpovedá dekan rektorovi. 
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Článok 43 
Tvorba rozpočtu  

 
1) Rozpočet LF UK sa zostavuje na kalendárny rok spravidla ako vyrovnaný a hospodári 
s pridelenými prostriedkami samostatne podľa zostaveného rozpočtu nákladov a výnosov. 
 
2)  Návrh rozpočtu predkladá dekan  na schválenie AS LF UK. 
 
3) Základným zdrojom financovania LF UK sú dotácie zo štátneho rozpočtu. Ďalšími výnosmi 
sú: školné, poplatky spojené so štúdiom, výnosy z ďalšieho vzdelávania, výnosy z majetku, 
výnosy z duševného vlastníctva, iné výnosy z hlavnej činnosti, dotácie z rozpočtov obcí a vyšších 
územných celkov. 
 
4) LF UK samostatne hospodári a nakladá aj s účelovo určenými prostriedkami Európskej únie 
a s prostriedkami štátneho rozpočtu určenými na financovanie spoločných programov SR a EÚ 
a to na základe podmienok určených v zmluve. Podrobnosti o tvorbe a čerpaní rozpočtu fakulty a 
ich ďalších zdrojov ustanovujú vnútorné predpisy univerzity, najmä pravidlá hospodárenia, 
pravidlá tvorby a použitia finančných fondov a pravidlá pre vykonávanie podnikateľskej činnosti, 
ktoré vydá rektor. 
 
5) Za hospodárenie s finančnými prostriedkami zodpovedá dekan LF UK rektorovi UK. 
 
6) Podrobnosti o tvorbe a čerpaní rozpočtu fakulty a tvorbe ďalších zdrojov financovania fakulty   
ustanovujú pravidlá hospodárenia na UK a základné pravidlá podnikateľskej činnosti UK.  
 

Článok 44 
Tvorba a použitie fondov 

 
LF UK tvorí okrem finančných fondov ustanovených zákonom  aj ďalšie fondy podľa osobitných 
predpisov. Podrobnosti o tvorbe a použití fondov upraví vnútorný predpis, ktorý vydá rektor UK. 
 
 

Článok 45 
Hospodárenie a nakladanie s majetkom  

 
1) LF UK využíva majetok, ktorý má v správe na plnenie svojich úloh, na poskytovanie 
sociálnych služieb študentom a zamestnancom fakulty a v súlade so zákonom a vnútornými 
predpismi UK aj na podnikateľskú činnosť. 
 
2) Pri nakladaní s majetkom, ktorý má LF UK v správe, osobitne s nehnuteľným majetkom, sa 
riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi a pravidlami o nakladaní s majetkom UK 
ustanovenými vnútorným predpisom UK. 
 
3) Obstarávanie hmotného a nehmotného majetku a jeho technické zhodnotenie, ktoré je hradené 
z verejných prostriedkov sa riadi osobitným zákonom (zákon  č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
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obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). 
 
 

Článok 46 
Podnikateľská činnosť 

 
1) LF UK môže vykonávať podnikateľskú činnosť. V rámci podnikateľskej činnosti  vykonáva za 
úhradu činnosť, ktorá nadväzuje na jej vzdelávaciu, vedeckú, výskumnú, vývojovú, liečebno-
preventívnu alebo činnosť slúžiacu na lepšie využívanie ľudských zdrojov a majetku. 
Podrobnosti ustanovia pravidlá pre vykonanie podnikateľskej činnosti na UK, ktoré vydá rektor. 
 
2) Vykonávanie podnikateľskej činnosti nesmie ohrozovať kvalitu, rozsah a dostupnosť činností 
napĺňajúcich poslanie LF UK. Finančné prostriedky získané z dotácie zo štátneho rozpočtu alebo 
z iných zdrojov určených na financovanie hlavných úloh, na ktoré bola LF UK zriadená, sa 
nesmú používať na krytie nákladov na podnikateľskú činnosť. 
 
3) Náklady podnikateľskej činnosti musia byť kryté výnosmi z nej. V cene musí byť kalkulovaný 
zisk najmenej vo výške 5 % z celkových nákladov na podnikateľskú aktivitu. Prostriedky získané 
touto činnosťou sa použijú na plnenie tých úloh,  na ktoré bola LF UK zriadená. 
 
4) Podnikateľská činnosť sa sleduje a eviduje oddelene od hlavného hospodárenia na 
samostatnom účte vedenom v Štátnej pokladnici a samostatne v analytickej účtovnej evidencii LF 
UK. 
 
5) Za výkon podnikateľskej činnosti na LF UK je v plnom rozsahu zodpovedný dekan LF UK. 
 
6) Podrobnosti o vykonávaní podnikateľskej činnosti stanovujú Základné pravidlá podnikateľskej 
činnosti na UK schválené AS UK. 
 
 

Článok 47 
Kontrola hospodárenia 

 
1) Základnou formou kontroly hospodárenia je riadne a preukázateľne vedené účtovníctvo, ročná 
účtovná závierka a priebežná kontrola vecnej a formálnej správnosti finančných operácií. Dekan 
poveruje vybraných odborných zamestnancov LF UK  vykonaním kontroly hospodárenia. 
 
2) Pri vykonávaní kontrolnej činnosti sú zamestnanci poverení kontrolou povinní dodržiavať 
všeobecne záväzné právne predpisy pre kontrolnú činnosť a všeobecne záväzné právne predpisy 
o ochrane osobných údajov. 
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DESIATA ČASŤ 
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
 

Článok 48 
Výkladové pravidlo 

 
Výklad ustanovení Štatútu LF UK sa podáva v súlade s princípmi, ktoré sú vyjadrené v jeho 
preambule. Ak je vec sporná, podáva výklad ustanovení Štatútu LF UK dekan. Výklad dekana 
nadobúda záväznosť po jeho prerokovaní v Akademickom senáte LF UK.  
 
 

Článok 49 
Úradná výveska 

 
1) LF UK má svoju úradnú vývesku. Ak vnútorný predpis LF UK neustanovuje inak, na úradnej 
výveske LF UK sa zverejňujú písomnosti týkajúce sa celej fakulty. 
 
2) Úradná výveska fakulty musí byť zreteľne označená a umiestnená na dobre prístupnom mieste 
v budove, kde je umiestnený dekanát fakulty. 
 
3) Na úradnej výveske sa zverejňujú písomnosti ustanovené zákonom o vysokých školách. 
Okrem toho sa na úradnej výveske môžu zverejňovať aj ďalšie písomnosti a oznámenia podľa 
rozhodnutia dekana. 
 
4) Dokumenty vyvesené na úradných výveskách sa spravidla zverejňujú aj prostredníctvom 
internetu. 
 
 

Článok 50 
Zosúladenie štatútu a vnútorných predpisov  

 
1) LF UK zosúladí iné vnútorné predpisy s týmto štatútom najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tohto štatútu.  
 
 

Článok 51 
Zmeny Štatútu   

 
1) Zmeny Štatútu LF UK sa uskutočňujú formou dodatkov, ktoré sa číslujú.  
 
2) Dekan LF UK sa splnomocňuje, aby pri každej zmene Štatútu LF UK vydal jeho úplné znenie. 
Štatút LF UK, jeho dodatky a úplne znenie sa zverejňujú v elektronickej podobe na webovej 
stránke LF UK a vydáva sa aj v tlačenej podobe. 
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Článok 52 
Zrušovacie ustanovenie 

 
Zrušuje sa Štatút Univerzity Komenského v Bratislave, Lekárskej fakulty schválený 
Akademickým senátom LF UK dňa 10. júna 2003 v znení jeho zmien a doplnkov. 
 
 

Článok 53 
Záverečné ustanovenia 

 
1) Súčasťou Štatútu LF UK je Príloha č. 1 –  „Zoznam základných pracovísk Lekárskej fakulty 
UK“. 
 
2) Štatút bol schválený Akademickým senátom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v 
Bratislave dňa 14. 10. 2008. 
 
3) Tento Štatút LF UK nadobúda platnosť dňom schválenia Akademickým senátom Univerzity 
Komenského v Bratislave, t.j. dňom 22. 10. 2008. 

 

 

 

 

 

................................................................                            ............................................................  

Doc. MUDr. Tibor Mar ček, CSc.  mim.prof.                       Prof. MUDr. Peter Labaš, CSc. 
                   predseda AS LFUK                                                          dekan LFUK  

  

  

 

............................................................                               .......................................................... 

 Doc.RNDr.Karol Mi čieta, CSc.                                        Doc.PhDr.František Gahér, PhD.  
           predseda AS UK                                                                          rektor UK  
 
 
 
 
 


