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Z á p i s n i c a 

 zo zasadania Akademického senátu Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 

dňa 12.4.2017 

 

Prítomní: 

členovia AS JLF UK: prof. MUDr. K. Adamicová, PhD., doc. Mgr. M. Bašková, PhD., Mgr. I. 

Bóriková, PhD., doc. RNDr. A. Drgová, CSc., prof. MUDr. K. Javorka, DrSc., prof. RNDr. P. 

Kaplán, CSc., doc. MUDr. B. Kolarovszki, PhD., prof. MUDr. Ľ. Laca, PhD.,doc. RNDr. Z. 

Lasabová, PhD., doc. MUDr. J. Ľupták, PhD., doc. MUDr. Y. Mellová, CSc., doc. MUDr. D. 

Mištuna, PhD., prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc., doc. MUDr. E. Nováková, PhD, doc. MUDr. J. 

Sadloňová, CSc., prof. MUDr. B. Sániová, PhD., doc. MUDr. D. Statelová, PhD. mim. prof., RNDr. 

M. Šimera, PhD., doc. MUDr. V. Švihrová, CSc., Ing. E. Tišliarová, L. Briš, J. Dudášiková, , M. 

Ružinský, V. Slobodníková, MUDr. T. Šimurda, A. Žilík, PhDr. Mgr. S. Kelčíková, prof. RNDr. J. 

Lehotský, DrSc. 

členovia Vedenia: prof. MUDr. J. Danko, prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD CSc., prof. MUDr. P. 

Galajda, CSc., doc. RNDr. E. Halašová, PhD., doc. MUDr. O. Osina, PhD., doc. MUDr. R. Péčová, 

PhD., Ing. Ľ. Červeňová 

 

Ospravedlnení: 

prof. MUDr. P. Bánovčin, CSc., prof. MUDr. M. Mokáň, DrSc. FRCP Edin, prof. MUDr. J. 

Višňovský, CSc., prof. MUDr. M. Zibolen, CSc., T. Aaser, L. Krištan,  A. Fullová, P. Hulinová, F. 

Macášek, L. Halajová, 

 

AS JLF UK bol uznášaniaschopný. Zasadanie viedla predsedníčka AS JLF UK prof. MUDr. Gabriela 

Nosáľová, DrSc. AS JLF UK jednomyseľne schválil nasledovný program zasadania:  

 

1. Voľba overovateľov zápisnice z AS JLF UK 

2.  Informácia predsedníčky AS JLF UK o definícii akademickej obce JLF UK 

3.  Návrh dekana na:  

a) metodiku rozpisu dotácie štátneho rozpočtu na rok 2017 na programy a podprogramy 

b) na rozpis miezd na pracoviská a súčasti JLF UK na rok 2017 

c) rozpočet výnosov a nákladov na rok 2017 

4.   Návrh dekana o použití finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov 

JLF UK na rok 2017 

5.   Návrh dekana na zmenu funkčnej štruktúry: 

a)  Kliniky otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku JLF UK a UNM 

b)  vedecko-pedagogických pracovísk (vytvorenie úväzkov pre zdravotníckych zamestnancov) 

6.   Návrh dekana na zmenu Organizačného poriadku BioMed 

7.   Návrh dekana o organizačnom zabezpečení a podmienkach prijatia na doktorandské štúdium 

na JLF UK na akademický rok 2018/2019 

8.   Návrh dekana o organizačnom zabezpečení a podmienkach prijatia na doktorandské štúdium 

na JLF UK na akademický rok 2017/2018 pre študijný program zubné lekárstvo a urológia (v 

prípade priznania spôsobilosti udeľovať akademický titul PhD.) 

9.   Návrh dekana na podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa, spojeného 1. 

a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre akademický rok 2018/2019 

10. Študijné plány pre všetky akreditované študijné programy pre akademický rok 2017/2018 

11. Komisie štátnych skúšok pre všetky akreditované študijné programy pre akademický rok 

2017/2018 

12. Informácie Vedenia JLF UK 

13. Rôzne 
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1. Voľba overovateľov zápisnice z AS JLF UK 

AS JLF UK jednomyseľne schválil overovateľov zápisnice doc. MUDr. Yvettu  Mellovú, CSc. 

a doc. MUDr. Jurinu Sadloňovú, CSc. 

 

2.  Informácia predsedníčky AS JLF UK o definícii akademickej obce JLF UK 

Predsedníčka AS JLF UK informovala o novej definícii akademickej obce, ktorá bola stanovená 

Štatútom Univerzity Komenského dňa 27.5.2015, z ktorej boli odčlenení odborní 

(administratívni) zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním. JLF UK musí preto prispôsobiť 

svoju definíciu akademickej obce nadradenému predpisu. Uviedla, že sa to v našom prípade týka 

odborných a administratívnych pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním na jednotlivých 

ústavoch JLF UK a vo volebnej oblasti č. 1, odborných a administratívnych  zamestnancov 

s vysokoškolským vzdelaním Dekanátu, Vysokoškolského internátu a jedálne, AKASu, Inštitútu 

medicínskeho vzdelávania v anglickom jazyku, Simulačného a výučbového centra 

a Martinského centra pre biomedicínu.  

V rozprave vystúpila prof. Adamicová, ktorá chronologicky zhrnula proces úpravy zmien Štatútu 

UK týkajúcich sa definície akademickej obce. 

AS JLF UK prijal k návrhu uznesenie č. 12/2017.  

 

3. Návrh dekana na:  

a) metodiku rozpisu dotácie štátneho rozpočtu na rok 2017 na programy a podprogramy 

b) rozpis miezd na pracoviská a súčasti JLF UK na rok 2017 

c) rozpočet výnosov a nákladov na rok 2017 

Návrh predložil dekan, ktorý oboznámil členov AS JLF UK s metodikou rozpisu dotácie na rok 

2017 a so zmenami oproti roku 2016. Uviedol, že dotácia na podprogramoch vzdelávanie a veda 

a technika bola znížená o 421 438 Eur. Celková dotácia na všetky programy je 9 068 211 Eur (r. 

2016: 9 365 436 Eur). Zníženie je v mzdách a odvodoch a tovaroch a službách v podprograme 

07711. Viac financií je ale v položke pre klinické pracoviská. 

Ďalej informoval, že celkový objem mzdových prostriedkov pridelených z dotácie ŠR na rok 

2017 je 4 521 785 Eur, plus dotácia na valorizáciu miezd 89 000 Eur, na dofinancovanie potreby 

z vlastných výnosov sa navrhuje finančný objem 3 200 000 Eur, t. j. spolu zdroje na mzdy sú 

7 810 785 Eur. Z celkového objemu zdrojov je (ako každý rok) určených 20 % (2 305 185 Eur) 

na financovanie miezd nepedagogických súčastí JLF UK,  napr. Dekanát, BioMed, ÚIT, AKAS, 

IMVAJ... Na kriteriálne rozdelenie miezd pracoviskám na rok 2017 je vyčlenených 5 505 600 

Eur.  

JLF UK na podprograme 077 11 vysokoškolské vzdelávanie dostala oproti roku 2016 menej 

o 726 341 Eur. 

 

Komisia pre rozpočet a hospodárenie odporúča každému členovi AS JLF UK naďalej 

presadzovať a podporovať rast výkonnosti a kvality na vlastnom pracovisku. Komisia ďalej 

odporúča vedeniu JLF UK pri rokovaní s vedením UNM presadzovať, aby aspoň časť 

finančných prostriedkov účelovo viazaná pre klinické pracoviská, bola nemocnicou využitá pre 

potreby študentov pri výučbe, napr. na zabezpečenie plášťov, odkladacích skriniek na oblečenie, 

nábytku do seminárnych miestností a pod. 

Komisia ďalej k metodike delenia miezd na pracoviská podáva námet na rozpis: potrebu miezd 

skresľuje objem prostriedkov určený na odmeňovanie podľa Hirschovho indexu ako formy 
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stimulácie vedecko-pedagogických zamestnancov JLF UK v oblasti vedeckej aktivity, uviesť 

preto pri každom pracovisku počet zamestnancov odmeňovaných podľa HI, resp. rozdeliť sumu 

na mzdy na dve časti – pridať stĺpec potreba na základné mzdy a celková potreba vrátane 

uplatnenia HI. Pre potreby vedúcich pracovísk by bolo vhodné zapracovať uvedené už 

v rozpočte miezd na rok 2017.  

AS JLF UK prijal k návrhu uznesenie č. 13/2017 a č. 14/2017. 

 

4. Návrh dekana o použití finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných 

zdrojov JLF UK na rok 2017 

Dekan informoval, že očakávané príjmy zo školného za štúdium študentov študujúcich v jazyku 

anglickom v akademickom roku 2016/2017 sú vo výške 5 775 587 Eur, pričom predpokladaná 

výška priamych nákladov súvisiacich so zabezpečením štúdia zahraničných študentov – 

samoplatcov, je 682 000 Eur. Výška disponibilného zostatku z vlastných výnosov a nedotačných 

zdrojov JLF UK je 999 905 Eur. Potreba na dofinancovanie miezd pre rok 2017 je (bez odvodov 

do poisťovní) 4 004 800 Eur, z toho: 

- 3 200 000 eur dotácia do mzdového fondu, 

- 300 000 eur fond dekana na odmeny zamestnancov, 

- 69 800 eur odmeny za úspešné vedenie doktorandov a publikovanie v CC, 

- 435 000 eur odmeny za výučbu študentov v jazyku anglickom (priame náklady). 

Predsedníctvo a komisia pre rozpočet a hospodárenie súhlasili s predloženým návrhom.  

AS JLF UK prijal k návrhu uznesenie č. 15/2017. 

 

5. Návrh dekana na zmenu funkčnej štruktúry: 

a) Kliniky otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku JLF UK a UNM 

b) vedecko-pedagogických pracovísk (vytvorenie úväzkov pre zdravotníckych 

zamestnancov) 

Dekan vysvetlil predložené návrhy na zmeny funkčných štruktúr. Komisia pre rozpočet 

a hospodárenie navrhla doplniť do návrhu na vytvorenie úväzkov pre zdravotníckych 

zamestnancov aj Kliniku anestéziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM. Dekan 

akceptoval tento návrh.   

AS JLF UK prijal k návrhu uznesenie č. 16/2017. 

6. Návrh dekana na zmenu Organizačného poriadku BioMed 

Dekan vysvetlil potrebu vytvorenia nového Oddelenia experimentálnej karcinogenézy v Divízii 

onkológia. Predsedníctvo podporilo tento zámer.  

AS JLF UK prijal k návrhu uznesenie č. 17/2017. 

 

7. Návrh dekana o organizačnom zabezpečení a podmienkach prijatia na doktorandské 

štúdium na JLF UK na akademický rok 2018/2019 

Dekan predložil návrh s upozornením na zmeny oproti predchádzajúcemu roku. Predsedníctvo a 

Pedagogická komisia súhlasili bez pripomienok. 

AS JLF UK prijal k návrhu uznesenie č. 18/2017. 

 

8. Návrh dekana o organizačnom zabezpečení a podmienkach prijatia na doktorandské 

štúdium na JLF UK na akademický rok 2017/2018 pre študijný program zubné lekárstvo a 

urológia (v prípade priznania spôsobilosti udeľovať akademický titul PhD.) 
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Dekan vysvetlil, že v prípade, ak fakulte bude priznaná spôsobilosť udeľovať akademický titul 

PhD. v programoch zubné lekárstvo a urológia, je možné vypísať II. kolo prijímacieho konania 

v auguste 2017 na tieto programy. Predsedníctvo a Pedagogická komisia podporili tento návrh.  

AS JLF UK prijal k návrhu uznesenie č. 19/2017. 

 

9. Návrh dekana na podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa, 

spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre akademický rok 2018/2019 

Dekan predložil a vysvetlil navrhované podmienky prijatia na štúdium. Predsedníctvo a  

Pedagogická komisia súhlasili schváliť návrh bez pripomienok. 

AS JLF UK prijal k návrhu uznesenie č. 20/2017. 

 

10. Študijné plány pre všetky akreditované študijné programy pre akademický rok 2017/2018 

Dekan informoval o zmenách v študijných plánoch na rok 2017/2018.  Pedagogická komisia 

odporučila ešte rokovať o zrušení predmetu Základy ošetrovateľstva v druhom ročníku 

v študijnom programe všeobecné lekárstvo, pretože garantka predmetu prof. Žiaková nebola 

o jeho navrhovanom zrušení informovaná. Za Ústav ošetrovateľstva vystúpila doc. Bóriková 

s tým, že predmet sa vyučuje už 20 rokov, každý rok majú pozitívnu spätnú väzbu od študentov, 

v súčasnosti inovujú výučbu predmetu a navrhujú ho nerušiť, ale len presunúť do výberových 

predmetov do štvrtého ročníka, z dôvodu, že štvrtáci si často žiadajú opakovanie tohto predmetu 

z druhého ročníka. Sú otvorení aj zmene vo výučbe, napr. vypustením prednášok a ponechaním 

len praktických cvičení. Predseda študentskej časti L. Briš navrhol tiež presunúť predmet do 

štvrtého ročníka s potrebnými inováciami. Prof. Adamicová uviedla, že je potrebné sa zamerať aj 

na naväzujúce predmety, napr. Ošetrovateľskú prax. Prodekanka doc. Péčová odpovedala, že 

Ošetrovateľská prax je garantovaná prof. Mokáňom a prof. Lacom a je to len výberový predmet. 

Zástupkyňa 2. ročníka J. Dudášiková uviedla, že na predmet je prihlásených 49 študentov z 90 

v ročníku a takisto sú za zachovanie predmetu, ale za zrušenie prednášok. Dekan na záver 

odporučil garantke predmetu, aby predložila návrhy na inovácie predmetu podľa požiadaviek 

študentov. 

AS JLF UK prijal k návrhu uznesenie č. 21/2017. 

 

11. Komisie štátnych skúšok pre všetky akreditované študijné programy pre akademický rok 

2017/2018 

Dekan informoval o zmenách v komisiách oproti minulému roku. Uviedol, že študenti majú 

v zmysle platného Študijného poriadku JLF UK možnosť voľby štátnicovej komisie, preto 

požiadal, aby toto právo bolo dodržiavané vedúcimi jednotlivých komisií. Predsedníctvo a  

Pedagogická komisia súhlasili s návrhom. 

AS JLF UK prijal k návrhu uznesenie č. 22/2017 a č. 23/2017. 

 

12. Informácie Vedenia JLF UK 

 

a) Dekan JLF UK: 

- uviedol, že naši študenti sa umiestnili na prvých troch miestach v súťaži Medik roka v SR 

a na Medikovi roka v ČR obsadil náš študent 4. miesto, 

- informoval, že Minister zdravotníctva SR počas svojej návštevy na fakulte podporil zámer 

výstavby novej nemocnice na Malej Hore, 
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- informoval o záveroch rokovaní s Vitebskou štátnou lekárskou univerzitou v Bielorusku 

a spolupráci v oblasti vedecko-výskumnej činnosti; do mesiaca by mal byť vypracovaný 

protokol a vzápätí sa začnú pilotné projekty, 

- uviedol, že podané granty (medzi nimi napr. grant na 40 mil. Eur na technické vybavenie 

UNM a BioMedu) by sa mali začať realizovať ešte v tomto roku, 

 

b) Tajomníčka JLF UK: 

- poďakovala členom Komisie pre rozpočet a hospodárenie za súčinnosť na zasadnutí 

k prerokovaniu bodov programu AS JLF UK, 

- informovala, že na najbližšom zasadnutí AS JLF UK bude predložená Výročná správa 

o hospodárení a Výročná správa o činnosti, 

- uviedla, že bude zasielaná informácia zamestnancom o prevádzke budov počas 

veľkonočných sviatkov (Študovňa v AIC bude otvorená), 

 

c) Prodekanka doc. Péčová: 

- informovala o vydaní Dodatku č. 1 k VP č. 12/2013 – Smernici rektora UK o základných 

náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich 

originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v Bratislave, 

- pripomenula termíny odovzdávania záverečných prác (24.4.-28.4.2017) a obhajob (29.5.-

2.6.2017). 

 

13. Rôzne 

Predsedníčka AS JLF UK informovala o doplňovacích voľbách do AS UK, ktoré sa uskutočnili 

11.4.2017; zvolený bol študent Daniel Mančík. 

 

Doc. Švihrová informovala o pripravovanom zasadnutí Rady vysokých škôl SR, ktoré sa 

uskutoční 25. 4. 2017 k materiálu MŠVVaŠ „Učiace sa Slovensko“ a k pripravovanej novele 

zákona o vysokých školách 

 

 

 

UZNESENIA: 

 

12/2017:  

Akademický senát JLF UK vyslovuje súhlas so zosúladením definície akademickej obce JLF UK 

s definíciou akademickej obce UK stanovenej Štatútom UK z 27. 5. 2015 nasledovne: 

„Akademickú obec JLF UK tvoria vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci, ktorí sú s JLF 

UK v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas a študenti.“  

 

Akademický senát JLF UK vyslovuje súhlas s odčlenením všetkých odborných 

(administratívnych) zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním z akademickej obce JLF UK, 

ktorí sú na jednotlivých pracoviskách (ústavoch), Dekanáte, Vysokoškolskom internáte a jedálni, 

AKASe, Simulačnom výučbovom centre, Inštitúte medicínskeho vzdelávania v anglickom 

jazyku a v Martinskom centre pre biomedicínu. 
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13/2017:  

Akademický senát JLF UK v Martine v súlade s  § 27 ods. 1 písm. e) zákona o vysokých 

školách a v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. f) Štatútu JLF UK v Martine: 

a) schvaľuje Metodiku rozpisu dotácie štátneho rozpočtu na JLF UK v Martine na programy, 

podprogramy do úrovne položiek a podpoložiek na rok 2017; 

b) schvaľuje rozpis miezd pracoviskám a účelovým zariadeniam JLF UK na rok 2017, pričom 

sa garantuje financovanie nákladov na mzdy všetkým pracoviskám a na celý rok; 

c) schvaľuje rozpočet výnosov a nákladov JLF UK na rok 2017: 

 v predpokladanom objeme výnosov v hlavnej činnosti 21 354 711  EUR a výnosov 

v zdaňovanej činnosti 215 000 EUR, 

 v predpokladanom objeme nákladov v hlavnej činnosti 21 354 711 EUR a nákladov 

v zdaňovanej činnosti 204 250 EUR, 

 v predpokladanom kladnom výsledku hospodárenia v hlavnej činnosti vo výške 0 EUR a  

v zdaňovanej činnosti 10 750 EUR. 

 

14/2017:  

Akademický senát JLF UK ukladá dekanovi JLF UK jednať s vedením UNM o racionálnom 

využití finančných prostriedkov.  

 

15/2017:  

Akademický senát JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 písm. e) zákona o vysokých školách a v súlade 

s Čl. 18 ods. 1 písm. f) Štatútu JLF UK v Martine schvaľuje použitie finančných prostriedkov 

z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK na rok 2017. 

 

16/2017: 

Akademický senát v zmysle Čl. 18 ods. 1 písm. p) Štatútu JLF UK schvaľuje zmenu funkčnej 

štruktúry vedecko-pedagogických zamestnancov: 

 

a) na Klinike otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku JLF UK a UNM nasledovne: 

 zníženie počtu vedecko-pedagogických zamestnancov o 1 v kategórii odborný 

asistent 

 zvýšenie počtu vedecko-pedagogických zamestnancov o 1 v kategórii docent 

 

b) - na nasledovných pracoviskách nad rámec existujúcej funkčnej štruktúry: 

 I.interná klinika     0,1 úv. 

 Interná klinika – gastroenterologická  0,1 úv. 

 Klinika pneumológie a ftizeológie   0,1 úv. 

 Klinika infektológie a cestovnej medicíny  0,1 úv. 

 Psychiatrická klinika     0,1 úv. 

 Neonatologická klinika    0,1 úv. 

 Ústav patologickej anatómie    0,1 úv.  



 7 

 Chirurgická klinika a transplantačné centrum 0,2 úv.                            

(oddelenie cievnej chirurgie, oddelenie plastickej chirurgie)  

                                                        Spolu: 0,9 

 

- na nasledovných pracoviskách v rámci existujúcej funkčnej štruktúry: 

 Klinika detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny 0,1                   

(neobsadené pracovné miesto) 

 Klinika pracovného lekárstva a toxikológie   0,2                  

(neobsadené pracovné miesto) 

 Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny  0,1 

                                                                                     Spolu: 0,4 

 

17/2017: 

 Akademický senát JLF UK schvaľuje úpravu Organizačného poriadku BioMed nasledovne: 

 

a) Čl. 5 Náplň činnosti organizačných zložiek BioMedu Martin, ods. 3 sa mení nasledovne: 

 

„Divízia onkológia je zameraná na výskum a vývoj predovšetkým v oblasti onkologickej 

diagnostiky, experimentálnej karcinogenézy a identifikácii nových možností personalizovanej 

liečby. Tieto činnosti budú zabezpečované najmä Oddelením molekulovej onkológie 

a diagnostiky a Oddelením experimentálnej kacinogenézy v súčinnosti s Kompetenčným centrom 

a Centrom translačnej medicíny.“ 

 

b) V celom texte Organizačného poriadku BioMed Martin sa mení názov Kancelária 

európskych a národných projektov (KENP) na názov Centrum pre podporu vedy, výskumu 

a vývoja (CEVED).  

 

18/2017: 

Akademický senát JLF UK v zmysle Čl. 18 ods. 1 písm. k) Štatútu JLF UK schvaľuje 

organizačné zabezpečenie a podmienky prijatia na doktorandské štúdium na JLF UK na 

akademický rok 2018/2019. 

 

19/2017: 

Akademický senát JLF UK v zmysle Čl. 18 ods. 1 písm. k) Štatútu JLF UK schvaľuje 

organizačné zabezpečenie a podmienky prijatia na doktorandské štúdium na JLF UK na 

akademický rok 2017/2018 pre študijný program zubné lekárstvo a urológia (v prípade 

priznania spôsobilosti udeľovať akademický titul PhD.) 

 

20/2017: 

Akademický senát JLF UK v zmysle Čl. 18 ods. 1 písm. k) Štatútu JLF UK schvaľuje 

podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa, spojeného 1. a 2. stupňa a 2. 

stupňa na JLF UK pre akademický rok 2018/2019. 

 

21/2017: 

Akademický senát JLF UK berie na vedomie študijné plány pre všetky akreditované študijné 

programy pre akademický rok 2017/2018. 
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22/2017: 

Akademický senát JLF UK berie na vedomie komisie štátnych skúšok pre všetky akreditované 

študijné programy pre akademický rok 2017/2018. 

 

23/2017: 

Akademický senát JLF UK konštatuje, že Študijný poriadok JLF UK je v časti týkajúcej sa 

stanovenia počtu termínov na skúšky z jednotlivých predmetov v súlade s §70 zákona 

o vysokých školách.  

Akademický senát JLF UK zaväzuje predsedov štátnicových komisií, aby dôsledne 

rešpektovali Čl. 27 ods. 20 študijného poriadku JLF UK, t.j. umožnili študentovi uplatniť právo 

slobodne si zvoliť štátnicovú komisiu. 

  

V Martine 12.04.2017                                          

Zapísala: Ing. J. Trimajová      

Overili: Doc. MUDr. J. Sadloňová, PhD. a doc. MUDr. Y. Mellová, PhD. 

 

 

 

 

prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. 

                                                                                 predsedníčka AS JLFUK 

 

 


