
 
 

 

Dodatok č. 2  
 

k Štatútu  Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 
Lekárskej fakulty 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Dodatok vypracovali:  právnik UPJŠ LF 

Prerokoval: Vedenie UPJŠ LF  Dátum: 17.10.2017 

Schválil: Akademický senát UPJŠ LF Dátum: 25.10.2017 

Schválil: Akademický senát UPJŠ Dátum: 14.12.2017 

Počet výtlačkov: 3 

1 x Sekretariát dekana UPJŠ LF 

1 x AS UPJŠ LF 

1 x AS UPJŠ  

Platnosť od:      14.12.2017 Účinnosť od:   14.12.2017 

Lehota uloženia: 10 rokov 

 
 
 
 

 



V súlade s ustanovením § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Akademický senát Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len „AS UPJŠ“) 
schválil dňa 14.12.2017 na základe návrhu dekana Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, Lekárskej fakulty (ďalej len „UPJŠ LF“) a  po schválení v Akademickom 
senáte UPJŠ LF dňa 25.10.2017 tento Dodatok č. 2 k Štatútu UPJŠ LF v nasledovnom 
znení. 
 

Článok I. 
Predmet dodatku 

 
1. Článok 9 ods. 12 Štatútu UPJŠ LF sa mení a po zmene znie nasledovne: 

 
„12.  Členstvo v AS  zaniká: 

a) skončením funkčného obdobia člena AS LF, 
b) vymenovaním člena AS LF do niektorej z funkcií uvedených v odseku 9, 
c) skončením členstva v zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty, 
d) prerušením štúdia člena študentskej časti AS LF, 
e) skončením štúdia člena študentskej časti AS LF, ak nepožiadal o pozastavenie 
členstva v AS LF podľa odseku 14, 

f)  nezapísaním sa na štúdium na fakulte najneskôr v posledný deň určený na zápis 
prijatých uchádzačov o 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 AS LF, 
i) odvolaním člena z funkcie akademickou obcou;  
j) smrťou člena.“ 
 

2. Článok 9 ods. 13 Štatútu UPJŠ LF sa mení a po zmene znie nasledovne: 
„13. Ak zaniklo členovi AS LF členstvo pred skončením funkčného obdobia podľa 
odseku 12 písm. b) až j), zvolí zodpovedajúca časť akademickej obce na uvoľnené 
miesto nového člena AS LF, ktorého funkčné obdobie trvá do konca funkčného obdobia 
člena, ktorému členstvo predčasne zaniklo, alebo, ak to upravuje vnútorný predpis 
UPJŠ LF, nastupuje na jeho miesto zvolený náhradník.“ 
 

3. Článok 11  Štatútu UPJŠ LF sa mení a po zmene znie nasledovne: 
 

„ Čl. 11 
Pôsobnosť Akademického senátu fakulty 

 
1. AS LF:  
a) schvaľuje na návrh dekana vnútorné predpisy fakulty podľa § 33 ods. 2 písm. a), b) 

a f) zákona o VŠ a vnútorné predpisy fakulty podľa § 33 ods. 3 zákona o VŠ, ak sa 
na návrh dekana nerozhodne, že fakulta sa bude riadiť príslušnými vnútornými 
predpismi univerzity; 

b) schvaľuje na návrh predsedu AS LF vnútorné predpisy fakulty podľa § 33 ods. 2 
písm. c) a d) zákona o VŠ, 

c) volí kandidáta na dekana, prípadne navrhuje odvolanie dekana z funkcie a 
schvaľuje návrh rektora na odvolanie dekana ; ak fakulta nemá dekana, navrhuje 
rektorovi osobu, ktorá má byť poverená výkonom funkcie dekana do vymenovania 
nového dekana, najviac na šesť mesiacov, 

d) volí predsedu AS LF; volí podpredsedov AS LF z členov zamestnaneckej 
a študentskej časti AS LF, 

e) schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie prodekanov, 



f) schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie členov VR LF, 
g) schvaľuje návrh rozpočtu fakulty, ktorý predložil dekan a kontroluje nakladanie s 

finančnými prostriedkami fakulty, 
h) schvaľuje dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo 

v ďalšej tvorivej činnosti fakulty vypracovaný v súlade s dlhodobým zámerom 
univerzity, predložený dekanom po prerokovaní vo VR LF a jeho aktualizáciu, 

i) schvaľuje výročnú správu o činnosti a výročnú správu o hospodárení UPJŠ LF 
predloženú dekanom, 

j) pred schválením vo VR LF prerokúva návrh študijných programov, ktoré má 
uskutočňovať UPJŠ LF, predložený dekanom, 

k) schvaľuje ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných programov 
uskutočňovaných UPJŠ LF predložené dekanom,  

l) vyjadruje sa o návrhu dekana na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo 
zrušenie pracovísk UPJŠ LF, 

m) volí zástupcu fakulty do Rady vysokých škôl, 
n) raz za rok podáva akademickej obci fakulty správu o svojej činnosti, ktorú zverejní 

na webovom sídle univerzity najmenej na štyri roky, 
o) vyjadruje sa k návrhom rektora na úkony týkajúcich sa prevodu majetku alebo 

zriadenia vecného bremena, alebo predkupného práva na majetok, ktorý slúži na 
plnenie úloh UPJŠ LF pred ich predložením na schválenie akademickému senátu 
univerzity, 

p) schvaľuje udelenie Pamätnej medaily fakulty, 
q) má právo požadovať od dekana a členov vedenia fakulty potrebné podklady, 

informácie, dokumenty a vysvetlenia pre svoju činnosť, 
r) schvaľuje návrh na použitie mimorozpočtových zdrojov na nasledujúci rok a správu 

o využití príjmov z mimorozpočtových zdrojov za predchádzajúci rok, 
s) schvaľuje organizačnú štruktúru fakulty, organizačný poriadok fakulty a ich zmeny, 
t) schvaľuje kritéria pre poskytovanie štipendií zo štipendijného fondu fakulty, 
u) podáva iniciatívne návrhy a pripomienky na prerokovanie a rozhodnutie dekanovi 

alebo rektorovi, 
v) podáva podnety kontrolórovi UPJŠ v oblasti jeho pôsobnosti, 
w) plní ďalšie úlohy určené vnútornými predpismi verejnej vysokej školy alebo fakulty.“ 
 
 

 
4. Článok 13  Štatútu UPJŠ LF sa mení a po zmene znie nasledovne: 

      
„ Čl. 13 
Dekan 

1. Dekan je predstaviteľom fakulty, riadi ju, zastupuje a koná vo veciach fakulty. 
Dekan je v pracovnom pomere s univerzitou, v ktorom je zaradený na fakulte, ktorú 
riadi; skončenie pracovného pomeru vzťahujúceho sa na výkon funkcie dekana je 
podmienené predchádzajúcim skončením výkonu funkcie dekana. Vo veciach 
podľa § 23 ods. 1 zákona o VŠ koná v mene univerzity. Dekan zodpovedá za svoju 
činnosť AS LF.  

2. Dekan zodpovedá rektorovi za svoju činnosť vo veciach, v ktorých koná v mene 
univerzity, za hospodárenie fakulty a za svoju ďalšiu činnosť v rozsahu určenom 
vnútornými predpismi univerzity. 

3.  Dekana vymenúva a odvoláva na návrh AS LF rektor. Rektor vymenuje za dekana 
kandidáta navrhovaného AS LF, ak to nie je v rozpore so zákonom o VŠ. 

4.  AS LF podá návrh na odvolanie dekana vždy, ak bol právoplatne odsúdený za 
úmyselný trestný čin, ak mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody 
alebo ak dekan požiada o uvoľnenie z funkcie. 

5. Z vlastného podnetu môže rektor so súhlasom AS LF odvolať dekana, ak dekan 
a) závažným spôsobom neplní svoje povinnosti, 



b) hrubo alebo opakovane porušil zákony, iné všeobecne záväzné právne 
 predpisy, vnútorné predpisy univerzity alebo fakulty alebo 

c)  vážne poškodil záujem univerzity alebo fakulty. 
6. Ak AS LF opakovane nesúhlasí s návrhom rektora na odvolanie dekana alebo sa 

k návrhu nevyjadrí do 30 dní odo dňa, keď o to rektor požiadal, môže rektor odvolať 
dekana so súhlasom akademického senátu UPJŠ, ak bola naplnená najmenej 
jedna z podmienok podľa odseku 5. 

7. Dekan sa môže svojej funkcie vzdať, a to písomným oznámením adresovaným AS 
LF. Predseda AS LF oznámenie dekana bezodkladne postúpi rektorovi. 

8. Funkčné obdobie dekana je štvorročné. Tá istá osoba môže vykonávať funkciu 
dekana najviac dve funkčné obdobia po sebe. Po odvolaní dekana alebo po jeho 
predčasnom skončení výkonu funkcie dekana vykonáva do vymenovania nového 
dekana funkciu dekana osoba poverená rektorom na návrh AS LF. 

9. Dekan rozhoduje najmä vo veciach týkajúcich sa: 
a) akademických práv a povinností študentov zapísaných a štúdium  podľa 

študijných programov uskutočňovaných na fakulte, 
b) uzatvárania, zmeny a zrušovania pracovnoprávnych vzťahov v rozsahu a za 

podmienok určených v štatúte univerzity, 
c) vykonávania podnikateľskej činnosti podľa pravidiel určených v štatúte 

univerzity, 
d) určovania počtu a štruktúry pracovných miest zamestnancov zaradených na 

fakulte v rozsahu určenom v Štatúte LF a Štatúte UPJŠ, 
e) spolupráce s inými vysokými školami, právnickými osobami a fyzickými 

osobami doma a v zahraničí, a to v rozsahu a za podmienok určených v štatúte 
univerzity. 

10. Dekan ďalej rozhoduje: 
a) prijatí uchádzača na štúdium, 
b) prerušení štúdia, vylúčení zo štúdia a o prestupe na inú fakultu, 
c) prijatí študenta inej vysokej školy na časť štúdia (t.j. akademická mobilita), 
d) návrhu disciplinárnej komisie na uloženie disciplinárneho opatrenia, 
e) vydaní ďalších vnútorných predpisov fakulty, 
f) iných otázkach podľa zákona, Štatútu LF a Štatútu UPJŠ. 

11. Dekan predkladá AS LF najmä návrhy: 
a) vnútorných predpisov fakulty, 
b) dlhodobého zámeru vo vzdelávacej a výskumnej činnosti fakulty, 
c) rozpočtu fakulty, 
d) ďalších podmienok prijatia na štúdium, 
e) vnútornej organizácie fakulty, 
f) na zriadenie, zlučovanie, rozdeľovanie  a zrušovanie kliník, ústavov, 

výskumných a pedagogických pracovísk s fakultnou pôsobnosťou, 
g) študijných programov, ktoré sa majú uskutočňovať na fakulte 
h) na schválenie členov vedeckej rady a členov disciplinárnej komisie fakulty, 
i) na nakladanie s finančnými prostriedkami pridelenými fakulte univerzitou 

a s finančnými prostriedkami, ktoré fakulta inak získala na plnenie svojich úloh, 
j) na nakladanie s majetkom, ktorý slúži  na plnenie úloh fakulty. 

12. Dekan predkladá VR LF návrhy spojené s pôsobnosťou VR LF  určené zákonom 
a Štatútom univerzity. 
 

5. Článok 26 – Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia sa dopĺňa o nový 
odsek 9, ktorého znenie je nasledujúce: 
 
„9. Dodatok č. 2 k Štatútu UPJŠ LF nadobúda platnosť dňom jeho schválenia AS UPJŠ. 
Dodatok č. 1 k Štatútu UPJŠ LF bol schválený AS UPJŠ dňa 14.12.2017.“ 

 

 



            Článok II. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Tento dodatok bol schválený na zasadnutí Akademického senátu UPJŠ LF dňa 

14.12.2017. 
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť odo dňa jeho schválenia AS UPJŠ. 
3. Ostatné ustanovenia Štatútu UPJŠ LF, ktoré neboli dotknuté týmto dodatkom ostávajú 

v platnosti nezmenené. 
 

 

 

 

prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD., mim. prof.   prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. 
                   predseda AS UPJŠ LF    dekan UPJŠ LF 
 
 
 
 
 
 
doc. RNDr. Roman Soták, PhD.    prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 

predseda AS UPJŠ                 rektor UPJŠ 
  


