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Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta  
 
 

Dekan UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulty vydáva podľa Zákona č. 131/2002 Z. z. 
o Vysokých školách v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o VŠ) a po schválení 
Akademickým senátom UPJŠ LF tento 
 

ORGANIZA ČNÝ PORIADOK 
 

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulty 
 

Časť prvá 
 

Článok 1 
 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 
 
1. Organizačný poriadok Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulty 

(ďalej len UPJŠ LF) upravuje podrobnosti o vnútornej štruktúre a organizácii UPJŠ LF 
v súlade so Štatútom UPJŠ LF (ďalej len štatút), ktorého je prílohou.  

 
Článok 2 

 
1. UPJŠ LF je samosprávnou, vzdelávacou a vedeckou ustanovizňou. UPJŠ LF je 

organizačnou zložkou UPJŠ a svojimi príjmami a výdavkami je napojená na rozpočet 
UPJŠ v Košiciach. UPJŠ LF samostatne hospodári podľa svojho schváleného rozpočtu. 

2. Lekárska fakulta v Košiciach bola zriadená zákonom č. 191/1948 Zb. zo dňa 20. júla 1948 
ako pobočka Lekárskej fakulty Slovenskej univerzity v Bratislave. Po zriadení Univerzity 
P. J. Šafárika v Košiciach dňa 12. 8. 1959 vládnym uznesením č. 58/1959 Zb., bola fakulta 
včlenená do zväzku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Podľa zákona č. 
361/1996 Z. z. o rozdelení Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, s účinnosťou od 1. 1. 
1997 vznikla Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ako rozpočtová organizácia 
rozdelením Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na dve vysoké školy a Lekárska 
fakulta sa stala súčasťou novovzniknutej Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 
S účinnosťou od 1. 4. 2002 zákonom č. 131/2002 Z. z. bola transformovaná Univerzita 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len UPJŠ) na verejnú vysokú školu.  

3. UPJŠ LF je fakultou podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách. Názov fakulty 
znie: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta (v skratke UPJŠ LF). 
Sídlo fakulty je: Trieda SNP č. 1., 040 11 Košice. Názov domény pre elektronické spojenie 
je: http://www.medic.upjs.sk. 

 
 

Článok 3 
 

POSTAVENIE A PÔSOBNOSŤ UPJŠ LF 
 
1. Postavenie a pôsobnosť UPJŠ LF upravuje najmä prvá a druhá časť Štatútu UPJŠ LF. 
2. UPJŠ LF je podľa Zákona o VŠ súčasťou Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, ktorej 

orgány  akademickej samosprávy majú v súlade so Zákonom o VŠ právo v mene vysokej 
školy konať vo veciach patriacich do samosprávnej pôsobnosti univerzity. 
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3. Vo všetkých oblastiach týkajúcich sa fakulty vystupuje fakulta vo svojom mene 
vo veciach, ktoré vysoká škola zverila do jej pôsobnosti rozhodnutím Akademického 
senátu UPJŠ podľa § 23 Zákona o VŠ. UPJŠ LF je oprávnená konať vo svojom mene 
v právnych vzťahoch, ktoré jej delegoval rektor UPJŠ a sú určené Štatútom UPJŠ . 

4. Za UPJŠ LF koná ako štatutárny zástupca dekan. Dekan môže poveriť konaním za UPJŠ 
LF prodekanov, tajomníka, zodpovedného vedúceho pracoviska alebo zástupcov, ktorých 
schvaľuje Akademický senát UPJŠ LF.  

5. Postavenie a pôsobnosť dekana a akademických funkcionárov UPJŠ LF upravuje Štatút 
UPJŠ LF a Štatút UPJŠ. 

 
 

Časť druhá 
 

Článok 4 
 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA UPJŠ LF 
 

Dekanát UPJŠ LF 
 

 
1. Dekanát UPJŠ LF (ďalej len dekanát) je stálym hospodárskym, správnym 

a administratívnym útvarom fakulty. 
2. Dekanát zabezpečuje najmä tieto činnosti: 

a. administratívnu a správnu agendu súvisiacu s výkonom funkcií dekana, prodekanov, 
tajomníka, akademického senátu, vedeckej rady a disciplinárnej komisie fakulty, 

b. administratívnu činnosť súvisiacu so štúdiom na fakulte, 
c. ekonomickú správu a činnosti súvisiace s touto agendou na fakulte v rozsahu 

určenom rektorom UPJŠ, 
d. personálne činnosti na fakulte, a s tým súvisiacu agendu v rozsahu určenom rektorom 

UPJŠ, 
e. správu majetku zvereného fakulte do užívania, vrátane jeho údržby v rozsahu 

určenom rektorom UPJŠ, 
f. vypracovávanie rozborov, výkazov a povinných výkazov pre potreby fakulty 

a univerzity, 
g. vykonávanie verejného obstarávania tovarov, práce a služieb v rozsahu určenom 

rektorom UPJŠ, 
h. agendu súvisiacu so slobodným prístupom k informáciám v rozsahu určenom 

rektorom UPJŠ, 
i. ochranu osobných údajov v rozsahu určenom rektorom UPJŠ, 
j. správu registratúry v rozsahu určenom rektorom UPJŠ, 
k. kooperáciu s ostatnými zložkami UPJŠ. 

 
 

ORGANIZAČNÉ ČLENENIE UPJŠ LF 
 
1. Fakulta sa člení na: 
 

1.1. Útvar dekana 
1.1.1. Dekan UPJŠ LF 

1.1.1.1. Asistent dekana 
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1.1.1.2. Prodekan pre pedagogickú činnosť v 1. - 3. ročníku lekárskych 
študijných programov na UPJŠ LF 

1.1.1.3. Prodekan pre pedagogickú činnosť v 4. - 6. ročníku lekárskych 
študijných programov na UPJŠ LF 

1.1.1.4. Prodekan pre špecializačné štúdium a nelekárske študijné programy na 
UPJŠ LF 

1.1.1.5. Prodekan pre zahraničné vzťahy a štúdium v jazyku anglickom  
1.1.1.6. Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť 
1.1.1.7. Prodekan pre rozvoj UPJŠ LF, výučbové základne UPJŠ LF 

a spoluprácu s Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura v Košiciach 
1.1.1.8. Prodekan pre granty a štrukturálne fondy na UPJŠ LF 

 
1.2. Útvar tajomníka 

1.2.1. Tajomník UPJŠ LF 
1.2.1.1. Asistent tajomníka 
1.2.1.2. Sekretariát dekana a tajomníka 

1.2.1.2.1. Sekretárka 
1.2.1.3. Referát pre vedu a výskum 

1.2.1.3.1. Referent pre vedu a výskum 
1.2.1.3.2. Referent pre vedu a výskum 

1.2.1.4. Oddelenie pre špecializačné štúdium 
1.2.1.4.1. Referent špecializačného štúdia 
1.2.1.4.2. Referent špecializačného štúdia 

1.2.1.5. Študijné oddelenie 
1.2.1.5.1. Vedúci študijného oddelenia  
1.2.1.5.2. Referent študijného oddelenia 
1.2.1.5.3. Referent študijného oddelenia 
1.2.1.5.4. Referent študijného oddelenia 
1.2.1.5.5. Referent študijného oddelenia 
1.2.1.5.6. Referent študijného oddelenia 
1.2.1.5.7. Referent študijného oddelenia 
1.2.1.5.8. Referent študijného oddelenia 
1.2.1.5.9. Referent študijného oddelenia 

1.2.1.6. Referát pre zahraničné styky a prezentáciu fakulty 
1.2.1.6.1. Referent pre zahraničné styky a prezentáciu fakulty 

1.2.1.7. Oddelenie pre granty a štrukturálne fondy 
1.2.1.7.1. Referent pre granty a štrukturálne fondy 
1.2.1.7.2. Referent pre granty a štrukturálne fondy 
1.2.1.7.3. Referent pre granty a štrukturálne fondy 
1.2.1.7.4. Referent pre granty a štrukturálne fondy 

1.2.1.8. Personálne oddelenie 
1.2.1.8.1. Referent personálneho oddelenia 
1.2.1.8.2. Referent personálneho oddelenia 

1.2.1.9. Referát edičnej činnosti a sekretariát AS UPJŠ LF 
1.2.1.9.1. Referent edičnej činnosti a sekretár AS UPJŠ LF 

1.2.1.10. Referát ekonomiky práce 
1.2.1.10.1. Referent ekonomiky práce 

1.2.1.11. Oddelenie ekonomických informácií UPJŠ LF 
1.2.1.11.1. Vedúci oddelenia ekonomických informácií UPJŠ LF 
1.2.1.11.2. Referent finančnej učtárne 
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1.2.1.11.3. Referent fakturačnej činnosti 
1.2.1.11.4. Referent pre rozpočet 
1.2.1.11.5. Referent pre rozpočet 
1.2.1.11.6. Zamestnanec pokladne 
1.2.1.11.7. Skladník 

1.2.1.12. Oddelenie vnútornej správy 
1.2.1.12.1. Vedúci oddelenia vnútornej správy 
1.2.1.12.2. Referent vnútornej správy 
1.2.1.12.3. Referent pre archív a sklad  
1.2.1.12.4. Referent podateľne 
1.2.1.12.5. Referent podateľne 
1.2.1.12.6. Vrátnik 
1.2.1.12.7. Vrátnik 
1.2.1.12.8. Vrátnik 
1.2.1.12.9. Vrátnik 
1.2.1.12.10. Šatniar 
1.2.1.12.11. Šatniar 
1.2.1.12.12. Šatniar 
1.2.1.12.13. Šatniar 
1.2.1.12.14. Upratovačka 
1.2.1.12.15. Upratovačka 
1.2.1.12.16. Upratovačka 
1.2.1.12.17. Upratovačka 
1.2.1.12.18. Upratovačka 
1.2.1.12.19. Upratovačka 
1.2.1.12.20. Upratovačka 
1.2.1.12.21. Upratovačka 
1.2.1.12.22. Upratovačka 
1.2.1.12.23. Upratovačka 
1.2.1.12.24. Upratovačka 
1.2.1.12.25. Upratovačka 
1.2.1.12.26. Vodič 
1.2.1.12.27. Maliar 
1.2.1.12.28. Technik 
1.2.1.12.29. Technik 
1.2.1.12.30. Technik 
1.2.1.12.31. Technik 
1.2.1.12.32. Technik 
1.2.1.12.33. Technik 

 
2. Pracoviská – sú základnými článkami výchovnej, vzdelávacej a výskumno-vývojovej 

a tvorivej činnosti na UPJŠ LF. Pracoviská môžu byť katedry, ústavy, kliniky, výskumné 
pracoviská a ďalšie organizačné jednotky fakulty. Na čele pracoviska stojí vedúci, ktorého 
v súlade s príslušnými vnútornými predpismi menuje a odvoláva dekan fakulty. Činnosti 
jednotlivých pracovísk sú upravené vo vnútorných predpisoch fakulty.  
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2.1. Výučbové pracoviská v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice (UN LP) 
 

2.1.1. I. interná klinika UPJŠ LF a UN LP 
– VŠ učitelia: 10 
– výskumní pracovníci: 0 
– ostatní: 1 

 
2.1.2. III. Interná klinika UPJŠ LF a UN LP 

– VŠ učitelia: 9 
– výskumní pracovníci: 0 
– ostatní: 1 

 
2.1.3. IV. interná klinika UPJŠ LF a UN LP 

– VŠ učitelia: 9 
– výskumní pracovníci: 0 
– ostatní: 1 

 
2.1.4. I. chirurgická klinika UPJŠ LF a UN LP 

– VŠ učitelia: 9 
– výskumní pracovníci: 0 
– ostatní: 1 

 
Špecializované laboratórium experimentálnej chirurgie 
– VŠ učitelia: 1 

 
2.1.5. II. chirurgická klinika UPJŠ LF a UN LP 

– VŠ učitelia: 5 
– výskumní pracovníci: 0 
– ostatní: 1 

 
2.1.6. I. gynekologicko-pôrodnícka klinika UPJŠ LF a UN LP 

– VŠ učitelia: 5 
– výskumní pracovníci: 0 
– ostatní: 1 

 
2.1.7. II. gynekologicko-pôrodnícka klinika UPJŠ LF a UN LP 

– VŠ učitelia: 5 
– výskumní pracovníci: 0 
– ostatní: 1 

 
2.1.8. I. stomatologická klinika UPJŠ LF a UN LP  

– VŠ učitelia: 24 
– výskumní pracovníci: 0 
– ostatní: 2 

 
2.1.9. Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UPJŠ LF a UN LP 

– VŠ učitelia: 18 
– výskumní pracovníci: 0 
– ostatní: 3 
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2.1.10. Klinika dermatovenerológie UPJŠ LF a UN LP  
– VŠ učitelia: 6 
– výskumní pracovníci: 0 
– ostatní: 2 

 
2.1.11. Očná klinika UPJŠ LF a UN LP 

– VŠ učitelia: 4 
– výskumní pracovníci: 0 
– ostatní: 0 

 
2.1.12. Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krk u UPJŠ LF 

a UN LP  
– VŠ učitelia: 4 
– výskumní pracovníci: 0 
– ostatní: 0 

 
2.1.13. Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie UPJŠ LF 

a UN LP 
– VŠ učitelia: 3 
– výskumní pracovníci: 0 
– ostatní: 0 

 
2.1.14. Klinika pneumológie a ftizeológie UPJŠ LF a UN LP  

– VŠ učitelia: 4 
– výskumní pracovníci: 0 
– ostatní: 2 

 
Špecializované laboratórium pre výskum pneumológie 
– ostatní: 1 

 
2.1.15. Klinika infektológie a cestovnej medicíny UPJŠ LF a UN LP  

– VŠ učitelia: 5 
– výskumní pracovníci: 0 
– ostatní: 1 

 
2.1.16. Neurologická klinika UPJŠ LF a UN LP 

– VŠ učitelia: 7 
– výskumní pracovníci: 0 
– ostatní: 1 

 
2.1.17. I. psychiatrická klinika UPJŠ LF a UN LP  

– VŠ učitelia: 5 
– výskumní pracovníci: 0 
– ostatní: 1 

 
2.1.18. II. psychiatrická klinika UPJŠ LF a UN LP 

– VŠ učitelia: 3 
– výskumní pracovníci: 0 
– ostatní: 0 
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2.1.19. Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva UPJŠ LF 
a UN LP 
– VŠ učitelia: 3 
– výskumní pracovníci: 0 
– ostatní: 0 

 
2.1.20. Urologická klinika UPJŠ LF a UN LP 

– VŠ učitelia: 4 
– výskumní pracovníci: 0 
– ostatní: 0 

 
2.1.21. Neurochirurgická klinika UPJŠ LF a UN LP 

– VŠ učitelia: 2 
– výskumní pracovníci: 0 
– ostatní: 0 

 
2.1.22. Klinika plastickej a rekonštruk čnej chirurgie UPJŠ LF a UN LP 

– VŠ učitelia: 1 
– výskumní pracovníci: 0 
– ostatní: 0 

 
2.1.23. Klinika úrazovej chirurgie UPJŠ LF a UN LP 

– VŠ učitelia: 4 
– výskumní pracovníci: 0 
– ostatní: 1 

 
2.1.24. I. klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UN LP 

– VŠ učitelia: 4 
– výskumní pracovníci: 0 
– ostatní: 1 

 
2.1.25. I. klinika rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód UPJŠ LF a UN LP 

– VŠ učitelia: 1 
– výskumní pracovníci: 0 
– ostatní: 0 

 
2.1.26. Klinika hematológie a onkohematológie UPJŠ LF a UN LP 

– VŠ učitelia: 2 
– výskumní pracovníci: 0 
– ostatní: 0 

 
2.1.27. Klinika rádiodiagnostiky a nukleárnej medicíny UPJŠ LF a UN LP 

– VŠ učitelia: 3 
– výskumní pracovníci: 0 
– ostatní: 1 
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2.1.28. Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UPJŠ LF 
a UN LP 
– VŠ učitelia: 6 
– výskumní pracovníci: 0 
– ostatní: 1 

 
 

2.2. Ústavy UPJŠ LF a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice (UN LP) 
 

2.2.1. Ústav lekárskej a klinickej mikrobiológie UPJŠ LF a UN LP 
– VŠ učitelia: 7 
– výskumní pracovníci: 1 
– ostatní: 6 

 
Špecializované laboratórium molekulovej mikrobiológie 
– výskumní pracovníci: 1 

 
2.2.2. Ústav patológie UPJŠ LF a UN LP 

– VŠ učitelia: 5 
– výskumní pracovníci: 1 
– ostatní: 3 
 

2.2.3. Združená tkanivová banka UPJŠ LF a UN LP 
– VŠ učitelia: 0 
– výskumní pracovníci: 2 
– ostatní: 3 
 
Špecializované laboratórium regeneračnej  medicíny 
– výskumní pracovníci: 1 

 
 

2.3. Výučbové pracoviská v Detskej fakultnej nemocnici 
 

2.3.1. I. klinika detí a dorastu UPJŠ LF a DFN Košice 
– VŠ učitelia: 9 
– výskumní pracovníci: 0 
– ostatní: 1 

 
2.3.2. II. klinika detí a dorastu UPJŠ LF a DFN Košice 

– VŠ učitelia: 7 
– výskumní pracovníci: 0 
– ostatní: 1 

 
2.3.3. Klinika neonatológie UPJŠ LF a UN LP 

– VŠ učitelia: 1 
– výskumní pracovníci: 0 
– ostatní: 0 
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2.4. Výučbové pracoviská vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych 
chorôb, a. s. Košice (VÚSCH, a.s.) 

 
2.4.1. Klinika cievnej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, a.s.  

– VŠ učitelia: 2 
– výskumní pracovníci: 0 
– ostatní: 0 

 
2.4.2. Klinika srdcovej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, a.s. 

– VŠ učitelia: 1 
– výskumní pracovníci: 0 
– ostatní: 0 

 
2.4.3. Klinika kardiológie UPJŠ LF a VÚSCH, a.s. 

– VŠ učitelia: 5 
– výskumní pracovníci: 0 
– ostatní: 0 

 
2.4.4. Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a VÚSCH, a.s. 

– VŠ učitelia: 1 
– výskumní pracovníci: 0 
– ostatní: 0 

 
 

2.5. Výučbové pracoviská vo Východoslovenskom onkologickom ústave, a. s. 
Košice (VOÚ, a.s.) 

 
2.5.1. Klinika rádioterapie a onkológie UPJŠ LF a VOÚ a.s. 

– VŠ učitelia: 2 
– výskumní pracovníci: 0 
– ostatní: 0 

 
 

2.6. Výučbové pracoviská vo Vysokošpecializovanom odbornom ústave 
geriatrickom sv. Lukáša v Košiciach, n. o. (VŠOÚG, n.o.) 

 
2.6.1. Klinika geriatrie a ošetrovateľstva UPJŠ LF a VŠOÚG, n.o. 

– VŠ učitelia: 2 
– výskumní pracovníci: 0 
– ostatní: 1 

 
 

2.7. Výučbové pracoviská vo Vojenskej leteckej nemocnici (VLN, a.s.) 
 

2.7.1. Klinika gerontológie a geriatrie  UPJŠ LF a VLN, a.s 
– VŠ učitelia: 1 
– výskumní pracovníci: 0 
– ostatní: 1 
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2.8. Výučbové pracoviská v I. súkromnej nemocnici Košice-Šaca, a.s. (I. SN Šaca, 
a.s.) 

 
2.8.1. Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie UPJŠ LF a 1. SN Šaca, 

a. s. 
– VŠ učitelia: 1 
– výskumní pracovníci: 0 
– ostatní: 0 

 
 

2.9. Ústavy UPJŠ LF 
 

2.9.1. Ústav lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF a LABMED, a.s. 
– VŠ učitelia: 10 
– výskumní pracovníci: 0 
– ostatní: 7 

 
Špecializované laboratórium klinickej biochémie 
– výskumní pracovníci: 1 

 
2.9.2. Ústav histológie a embryológie 

– VŠ učitelia: 6 
– výskumní pracovníci: 0 
– ostatní: 7 

 
2.9.3. Ústav lekárskej a klinickej biofyziky 

– VŠ učitelia: 3 
– výskumní pracovníci: 3 
– ostatní: 7 

 
Špecializované laboratórium proteomiky 
– výskumní pracovníci: 2 

 
2.9.4. Ústav lekárskej informatiky 

– VŠ učitelia: 3 
– výskumní pracovníci: 0 
– ostatní: 10 

 
2.9.5. Ústav farmakológie 

– VŠ učitelia: 4 
– výskumní pracovníci: 3 
– ostatní: 5 

 
Špecializované laboratórium klinickej cytometrie 
– výskumní pracovníci: 1 

 
2.9.6. Ústav anatómie 

– VŠ učitelia: 9 
– ostatní: 8 
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Špecializované laboratórium morfológie 
– výskumní pracovníci: 1 

 
2.9.7. Ústav lekárskej fyziológie 

– VŠ učitelia: 10 
– výskumní pracovníci: 0 
– ostatní: 6 

 
Špecializované laboratórium klinickej fyziológie 
– VŠ učitelia: 1 

 
2.9.8. Ústav lekárskej biológie 

– VŠ učitelia: 6 
– výskumní pracovníci: 2 
– ostatní: 3 

 
Špecializované laboratórium biológie 
– výskumní pracovníci: 2 

 
2.9.9. Ústav patologickej fyziológie 

– VŠ učitelia: 6 
– výskumní pracovníci: 2 
– ostatní: 5 

 
2.9.10. Ústav verejného zdravotníctva 

– VŠ učitelia: 11 
– výskumní pracovníci: 14 
– ostatní: 5 

 
2.9.11. Ústav rodinného lekárstva 

– VŠ učitelia: 1 
– výskumní pracovníci: 0 
– ostatní: 0 

 
2.9.12. Ústav ošetrovateľstva 

– VŠ učitelia: 10 
– výskumní pracovníci: 0 
– ostatní: 1 

 
2.9.13. Ústav súdneho lekárstva UPJŠ LF a UDZS 

– VŠ učitelia: 3 
– výskumní pracovníci: 0 
– ostatní: 3 
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2.9.14. Ústav experimentálnej medicíny UPJŠ LF 
– VŠ učitelia: 0 
– výskumní pracovníci: 6 
– ostatní: 6 

 
Špecializované laboratórium biomodulačnej medicíny 
– výskumní pracovníci: 1 

 
 

2.10. Účelové zariadenia UPJŠ LF 
 

2.10.1. Centrálny zvieratník  
– výskumní pracovníci: 1 
– ostatní: 4 

 
 

Článok 5 
 
1. Orgány akademickej samosprávy fakulty sú: 

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

2. Poradné orgány (zriaďované podľa Štatútu UPJŠ LF) 
a. Vedenie fakulty 
b. Kolégium dekana 

i. Zloženie kolégia dekana: dekan, prodekani, tajomník fakulty, predseda AS LF, 
podpredseda AS za študentskú časť AS LF, 

ii.  Zhromaždenie prednostov 
iii.  Odborné komisie 

 
 

Časť tretia 
 

PÔSOBNOSŤ ZÁKLADNÝCH PRACOVÍSK UPJŠ LF 
 

Článok 6 
 

ÚSTAVY 
 
1. Ústavy sú základné pracoviská fakulty pre pedagogickú, vzdelávaciu, vedeckú a výskumnú 
činnosť. Zabezpečujú rozvoj teoretických a predklinických lekárskych a nelekárskych 
odborov. Pri plnení svojho poslania spolupracujú s klinikami a domácimi a zahraničnými 
pracoviskami a zariadeniami. Uskutočňovaním svojej vedecko-výskumnej činnosti sa 
usilujú o komplexnosť a interdisciplinárne riešenie úloh. Ústavy sú súčasne pracoviskami, 
na ktorých sa vykonáva aj vedecká práca v postgraduálnom štúdiu. 

2. Charakteristiku organizácie, činnosti a riadenia upravuje organizačný poriadok ústavu, 
ktorý schvaľuje dekan UPJŠ LF a je prílohou Organizačného poriadku UPJŠ LF. 

3. Na čele ústavu je prednosta, ktorého menuje dekan fakulty po uskutočnení výberového 
konania. 
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Článok 7 

 
KLINICKÉ  PRACOVISKÁ 

        
Klinické výučbové základne v univerzitných nemocniciach 
Klinické výučbové základne mimo univerzitných nemocníc 
Klinické ústavy – výučbové základne v univerzitných nemocniciach 

 
1. Klinické pracoviská sú spoločné pracoviská UPJŠ LF a UN LP prípadne nemocníc iného 

typu, v ktorých sú špecializované pracoviská, na ktorých prebieha výučba v odboroch, 
ktoré v UN LP nie sú zastúpené. Kliniky a klinické ústavy zriaďuje, zlučuje a zrušuje 
v univerzitných nemocniciach a v iných zdravotníckych zariadeniach dekan 
po prerokovaní v Akademickom senáte UPJŠ LF spoločne s riaditeľom zdravotníckeho 
zariadenia. Po vyjadrení stanoviska Akademického senátu UPJŠ LF o zriadení klinického 
pracoviska, prerokuje dekan jeho zriadenie s riaditeľom zdravotníckeho zariadenia. 
Klinické pracoviská sú spoločnými pracoviskami pre zamestnancov rezortu Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva zdravotníctva SR. 

2. Charakteristiku organizácie, činnosti a riadenie upravuje organizačný poriadok kliniky, 
ktorý je prílohou Organizačného poriadku UPJŠ LF a príslušného zdravotníckeho 
zariadenia alebo iného spoločného pracoviska. 

3. Na čele kliniky je prednosta, ktorého menuje a odvoláva dekan UPJŠ LF spoločne 
s riaditeľom UN LP (zdravotníckeho zariadenia) po uskutočnení výberového konania. 

4. Klinické pracoviská, ako výučbové základne v zdravotníckych zariadeniach sú zriaďované 
v súlade so zákonom o zdravotnej starostlivosti. 

 
 

Článok 8 
 

VEDECKOVÝSKUMNÉ A EXPERIMENTÁLNE PRACOVISKÁ 
 
1. Vedeckovýskumné a experimentálne pracoviská zabezpečujú vedeckú a výskumnú 
činnosť, rozvoj medicínskych disciplín a príslušných vedeckých odborov. 
Vedeckovýskumné a experimentálne pracoviská zriaďuje v súlade so zákonom dekan 
UPJŠ LF po prerokovaní v AS UPJŠ LF. 

2. Charakteristiku organizácie, činnosti a riadenie upravuje organizačný poriadok pracoviska, 
ktorý schvaľuje dekan UPJŠ LF. 

3. Na čele vedeckovýskumného a experimentálneho pracoviska je prednosta, ktorého menuje 
dekan fakulty po uskutočnení výberového konania a prerokovaní v Akademickom senáte 
UPJŠ LF.  

 
Článok 9 

 
DEKANÁT UPJŠ LF 

 
1. Dekanát fakulty je výkonným organizačným útvarom fakulty na úseku administratívy 

a hospodárenia. Jeho činnosť riadi tajomník fakulty. 
2. Dekanát zabezpečuje úlohy riadenia a správy fakulty v oblasti vzdelávacej, vedeckej, 

výskumnej, personálnej, hospodárskej a plní ostatné administratívne úlohy. Pri plnení 
svojho poslania spolupracuje so všetkými organizačnými zložkami UPJŠ LF. 
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3. Charakteristiku organizácie práce a riadenie pracovísk dekanátu upravuje organizačný 
poriadok dekanátu. 

 
Článok 10 

 
ÚČELOVÉ ZARIADENIA 

 
1. Účelové zariadenia sú pracoviská fakulty, ktoré zabezpečujú odborno-technické práce pre 

všetky organizačné zložky UPJŠ LF. Účelové zariadenia UPJŠ LF podliehajú pod správu 
a riadenie dekanátu UPJŠ LF. 

 
2. Charakteristiku organizácie a činnosti účelových zariadení upravuje organizačný poriadok 

účelových zariadení. 
 
3. Vedúcim pracovníkom účelového zariadenia je pracovník menovaný dekanom na základe 

výsledkov výberového konania. 
 
 

Časť štvrtá 
 

Článok 11 
 

ZASTUPOVANIE ZAMESTNANCOV 
 
1. Pre zabezpečenie riadneho a plynulého chodu prác a vybavovania bežných záležitostí 

ústavu - kliniky po dobu neprítomnosti alebo zaneprázdnenosti vedúceho pracovníka je 
potrebné, aby takýto zamestnanec bol zastúpený. 

a. Vedúceho pracoviska zastupuje na ústave a klinike zástupca prednostu 
pre pedagogickú činnosť, v prípade neprítomnosti zástupcu prednostu ďalší 
zamestnanec poverený prednostom. 

b. Vedúceho pracoviska na dekanáte zastupuje tajomníkom poverený zamestnanec. 
c. Tajomníka fakulty zastupuje dekanom poverený zamestnanec. 

2. Zastupovaný si môže vyhradiť právo rozhodovať o mimoriadne dôležitých otázkach. 
Zastupujúci môže odsunúť rozhodnutie v takýchto otázkach do návratu zastupovaného, 
pokiaľ to povaha veci pripúšťa. 

3. Dekan, prodekani, tajomník, prednostovia pracovísk a vedúci oddelení môžu 
v odôvodnených prípadoch delegovať časť svojej právomoci a úloh na svojich 
podriadených zamestnancov. Delegovaním sa vedúci zamestnanec nezbavuje 
zodpovednosti voči svojmu nadriadenému. 

 
 

Článok 12 
 

VZÁJOMNÉ VZŤAHY PRACOVÍSK UPJŠ LF 
 

1. Pracoviská sú povinné pri plnení úloh navzájom spolupracovať a poskytovať si odborné 
informácie, spracované podklady a podľa potreby zúčastňovať sa na spracovaní 
spoločných materiálov. 

2. Spolupráca pracovísk je založená prednostne na osobnom styku. Interné písomné doklady 
sa vystavujú len v prípade, ak to určuje vnútorný predpis fakulty. 
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3. Písomný styk používajú pracoviská v prípade, ak to určuje vnútorný predpis fakulty. 
4. V rámci pracovísk jednotlivé útvary korešpondujú medzi sebou priamo. Pri korešpondencii 

mimo UPJŠ LF sa vyžaduje podpis dekana, ak to určuje vnútorný predpis fakulty. 
5. Kolízie medzi pracoviskami rieši v prípade, ak to povaha veci vyžaduje, dekan UPJŠ LF. 
 
 

Článok 13 
 

ODOVZDÁVANIE A PREBERANIE FUNKCIE 
 
1. Pri odovzdávaní funkcie sa vyhotoví zápis o stave plnenia úloh riadeného útvaru, o stave 

personálneho zabezpečenia, administratívnych spisoch, korešpondencie, prípadne o stave 
finančných prostriedkov a zvereného majetku. Zápis podpíše odovzdávajúci, preberajúci 
a priamo nadriadený zamestnanec. 

2. Vyhotovenie zápisu o odovzdaní funkcie môže byť uložené tiež pri odovzdávaní inej ako 
vedúcej funkcie, pokiaľ si to vyžaduje jej dôležitosť, rozsah hmotnej zodpovednosti, alebo 
iný závažný dôvod. 

3. Pri odovzdávaní funkcie spojenej so zodpovednosťou za zverené hodnoty sa vykoná aj 
mimoriadna inventarizácia. 

4. Odovzdávanie a prevzatie funkcie a spísanie zápisu sa má dokončiť do 14 dní potom, ako 
bolo o tom rozhodnuté. Ak sa odovzdávanie a preberanie funkcie v tomto termíne 
neuskutoční, rozhodne o ďalšom postupe vedúci, ktorému je odovzdávaná funkcia 
podriadená.  

5. Analogický postup je potrebné zachovať pri dlhodobom zastupovaní. 
 
 
 
 
 

Časť piata 
 

Článok 14 
 

ZÁVEREČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA 
 

Organizačné zmeny 
 
     Dekan UPJŠ LF zriaďuje, zlučuje, rozdeľuje a zrušuje vedecké, pedagogické, vývojové, 
hospodárske a organizačné pracoviská a účelové zariadenia fakulty po predchádzajúcom 
prerokovaní a súhlase AS UPJŠ LF. 
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Článok 15 
 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
1. Organizačný poriadok UPJŠ LF bol schválený AS UPJŠ LF dňa 27.06.2012 a nadobúda 

platnosť nasledujúcim dňom po dni schválenia v AS UPJŠ LF. 
2. Prílohu č. 1. tvorí grafické znázornenie organizačnej štruktúry UPJŠ LF. 
3. Prílohou tohto organizačného poriadku sú aj organizačné poriadky pracovísk UPJŠ LF 

podľa čl. 3. tohto poriadku. 
4. Zrušuje sa doteraz platný Organizačný poriadok UPJŠ LF. 
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Príloha č. 1. Schéma organizačnej štruktúry UPJŠ LF 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


