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Z á p i s n i c a 

 zo zasadania Akademického senátu Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 

dňa 20.3.2017 

 

Prítomní: 

členovia AS JLF UK: prof. MUDr. K. Adamicová, PhD., prof. MUDr. P. Bánovčin, CSc., doc. 

Mgr. M. Bašková, PhD., Mgr. I. Bóriková, PhD., doc. RNDr. A. Drgová, CSc., prof. MUDr. K. 

Javorka, DrSc., doc. MUDr. B. Kolarovszki, 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. J. Sadloňová, CSc., doc. MUDr. D. Statelová, PhD. mim. prof., 

RNDr. M. Šimera, PhD., doc. MUDr. V. Švihrová, CSc., Ing. E. Tišliarová, prof. MUDr. J. 

Višňovský, CSc., prof. MUDr. M. Zibolen, CSc., J. Dudášiková, A. Fullová, L. Halajová, P. 

Hulinová, F. Macášek, M. Ružinský, V. Slobodníková, MUDr. T. Šimurda, 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. M. Mokáň, DrSc. FRCP Edin.,  prof. MUDr. Ľ. Laca, PhD., prof. RNDr. P. Kaplán, 

CSc., doc. MUDr. E. Nováková, PhD., prof. MUDr. B. Sániová, PhD., T. Aaser, L. Krištan, L. Briš, 

A. Žilík 

 

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.   Prerokovanie návrhov členov akademickej obce JLF UK k voľbám do zamestnaneckej časti        

AS JLF UK  

3.   Návrh predsedníctva AS JLF UK na odvolanie členov volebnej komisie AS JLF UK 

a voľba novej volebnej komisie AS JLF UK  

4.   Vyhlásenie riadnych volieb do zamestnaneckej časti AS JLF UK 

5.   Vyhlásenie doplňovacích volieb do AS UK  

6.   Voľba volebnej komisie pre doplňovacie voľby do AS UK 

7.   Návrh dekana na zmenu Organizačného poriadku JLF UK a počtu a štruktúry 

zamestnancov Dekanátu JLF UK 

8.   Návrh dekana na zmenu funkčnej štruktúry na Ortopedickej klinike JLF UK a UNM 

9.   Návrh dekana na úpravu VP č. 37/2016 – Sadzobník odmien za vybrané práce a činnosti 

zamestnancov JLF UK a osôb pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných 

mimo pracovného pomeru 

10. Návrh dekana na zriadenie výučbových základní JLF UK 

a. Centrum prevencie rakoviny, s.r.o., Martin 

b. ŽILPO, s.r.o., Žilina 

c. Martinské centrum imunológie, s.r.o., Martin 

d. Martinské bioptické centrum, s.r.o., Martin 
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e. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné 

Hágy 

11. Návrh dekana na vyslovenie súhlasu s prenájmom nehnuteľného majetku JLF UK 

12. Informácie Vedenia JLF UK 

13. Rôzne 

 

 

1. Voľba overovateľov zápisnice z AS JLF UK 

AS JLF UK jednomyseľne schválil overovateľov zápisnice prof. MUDr. Katarínu 

Adamicovú, PhD. a prof. MUDr. Kamila Javorku, DrSc. 

 

2. Prerokovanie návrhov členov akademickej obce JLF UK k voľbám do zamestnaneckej 

časti AS JLF UK  

Predsedníčka AS JLF UK informovala, že Predsedníctvo sa na svojom zasadnutí zaoberalo 

všetkými doručenými návrhmi k zmene volebných oblastí a uznieslo sa, že t.č. nebude 

zasahovať do Zásad volieb do AS JLF UK z dôvodu konania riadnych volieb do AS JLF UK  

v máji 2017. Predsedníctvo AS JLF UK preto odporúča, aby sa uvedenou problematikou 

zaoberal novozvolený akademický senát po riadnych voľbách. 

Do diskusie sa prihlásil RNDr. Šimera s otázkou zaradenia nového pracoviska - Centra pre 

podporu vedy, výskumu a vývoja (CEVED) do volebných oblastí. Dekan JLF UK 

odpovedal, že sa zaradí do volebnej oblasti č. 1, ktorej bol súčasťou v rámci starej 

organizačnej štruktúry (ako súčasť Dekanátu). Ďalej prezentoval názor, že 

najdemokratickejšou formou volieb by bola možnosť, aby celá akademická obec JLF UK 

volila plošne všetkých kandidátov, t.j. volebné oblasti by sa zrušili. Predsedníčka AS JLF 

UK preto navrhla, aby sa vypísalo po riadnych voľbách v máji 2017 referendum, v ktorom 

by akademická obec JLF UK hlasovala o tejto možnosti. Ďalej RNDr. Šimera upozornil, že 

je potrebné aktualizovať názvy pracovísk vo volebných oblastiach.  

Na záver AS JLF UK jednomyseľne odsúhlasil vyčlenenie CEVED z pracoviska Dekanát vo 

volebnej oblasti č. 1, aktualizovanie starého názvu Klinika pneumológie a pľúcnych chorôb 

na názov Klinika pneumológie a ftizeológie JLF UK a UNM vo volebnej oblasti č. 3 

a vykonanie formálnych úprav (napr. slovné rozpísanie skratiek názvov pracovísk) a prijal 

k návrhu uznesenie č. 1/2017.  

 

3. Návrh predsedníctva AS JLF UK na odvolanie členov volebnej komisie AS JLF UK 

a voľba novej volebnej komisie AS JLF UK  

Predsedníctvo predložilo návrh na odvolanie zostávajúcich dvoch členov vo Volebnej 

komisii AS JLF UK, nakoľko sa traja doterajší členovia stálej volebnej komisie AS JLF UK 

(RNDr. Michal Šimera, PhD., Bc. Lívia Halajová, Veronika Slobodníková) vzdali funkcie 

člena komisie v súlade s Čl. 12 ods. 7 Rokovacieho poriadku AS JLF UK a zostávajúce dve 

členky volebnej komisie (doc. MUDr. Martina Šutovská, PhD. a MUDr. Hana Kolarovszká, 

PhD.) nie sú členmi AS JLF UK; volebná komisia sa tým stala neuznášaniaschopná a 

neplatná.  

AS JLF UK hlasoval o návrhu tajne a prijal k nemu uznesenie č. 2/2017.  
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Predsedníctvo AS JLF UK predložilo návrh kandidátov na členov volebnej komisie, 

nakoľko AS JLF UK zriaďuje v súlade s Čl. 12 ods. 2 písm. e) Rokovacieho poriadku AS 

JLF UK volebnú komisiu, ako iniciatívny poradný orgán, ktorý má plniť úlohy spojené so 

zabezpečením činnosti AS JLF UK. Navrhnutí kandidáti:  

 

 prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. 

 Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD. 

 Mgr. Ivana Pilchová, PhD. 

 Erika Mažgutová 

 Kristína Ružinská 

 

AS JLF UK hlasoval o návrhu tajne a prijal k nemu uznesenie č. 3/2017.  

 

4. Vyhlásenie riadnych volieb do zamestnaneckej časti AS JLF UK 

Predsedníctvo AS JLF UK v Martine v súlade  Čl. 16 ods. 2 Štatútu JLF UK a v súlade 

s Čl. 3, 6, 11 a 13 Zásad volieb do AS JLF UK predložilo návrh na vyhlásenie riadnych 

volieb do AS JLF UK vo volebnej oblasti č. 1, 2, 3, 4 a 5. a navrhlo: 

a) deň konania volieb:   16. mája 2017 

b) miesto konania volieb:  Zasadacia miestnosť Vedeckej rady JLF UK  

c) čas konania volieb:   od 09:00 hod. do 15:00 hod. 

d) podávanie návrhov kandidátov:  do 3. mája 2017 do 14:00 hod.  

e) doručovanie návrhov kandidátov 

osobne alebo poštou:  Ing. Janke Trimajovej, kancelária tajomníčky JLF UK, 

Dekanát JLF UK, Malá Hora 4A, Martin 

 

 AS JLF UK k návrhu prijal uznesenie č. 4/2017.  

 

5. Vyhlásenie doplňovacích volieb do študentskej časti AS UK  

V súlade s uznesením AS UK č. 12 zo dňa 3. marca 2017 predložilo Predsedníctvo AS JLF 

UK návrh na vyhlásenie doplňovacích volieb do študentskej časti AS UK nasledovne: 

a) deň konania volieb:   11. apríla 2017 

b) miesto konania volieb:   Malá zasadačka na prízemí Dekanátu JLF UK  

c) čas konania volieb:    od 09:00 hod. do 14:00 hod. 

d) podávanie návrhov kandidátov:  do 5. apríla 2017 do 14:00 hod.  

e) doručovanie návrhov kandidátov 

osobne alebo poštou:               Ing. Janke Trimajovej, kancelária tajomníčky JLF UK, 

Dekanát JLF UK, Malá Hora 4A, Martin 

 

AS JLF UK k návrhu prijal uznesenie č. 5/2017.  

 

6. Voľba volebnej komisie pre doplňovacie voľby do AS UK 

Predsedníctvo AS JLF UK v súlade s Čl. 13 ods. 2 Štatútu JLF UK a Čl. 29 Rokovacieho 

poriadku AS JLF UK predložilo návrh na voľbu Volebnej komisie pre voľby do AS UK 

nasledovne: 

 doc. RNDr. Anna Drgová, CSc. 
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 doc. Mgr. Ivana Bóriková, PhD. 

 Ing. Eva Tišliarová 

 Michal Ružinský 

 Filip Macášek 

AS JLF UK hlasoval o návrhu tajne a prijal k nemu uznesenie č. 6/2017.  

 

7. Návrh dekana na zmenu Organizačného poriadku JLF UK a počtu a štruktúry 

zamestnancov Dekanátu JLF UK 

Návrh predložil dekan, ktorý vysvetlil, že požadované zmeny na Študijnom oddelení JLF 

UK sú nevyhnutné z viacerých dôvodov:  

- od akademického roku 2017/2018 sa presunula agenda Inštitútu medicínskeho  

vzdelávania v anglickom jazyku týkajúca sa komplexného zabezpečenia prijímacieho 

konania v anglickom jazyku, komunikácie s agentúrami a záujemcami o štúdium na 

Študijné oddelenie,  

- súčasne sa implementoval nový zákon o uznávaní štúdia v zahraničí, čo zvýšilo agendu 

s prípravou dokumentov každého študenta na oficiálnu nostrifikáciu,  

- sprísnenie evidencie pobytu a pohybu cudzincov. 

Z uvedeného dôvodu je potrebné v rámci Študijného oddelenia zriadiť samostatný referát 

pre študentov študujúcich v jazyku anglickom; druhým referátom bude Referát pre 

študentov študujúcich v jazyku slovenskom.  

Návrh bol zaslaný Komisii pre rozpočet a hospodárenie, ktorá súhlasila bez pripomienok, 

podobne ako aj Predsedníctvo AS JLF UK.  

Na záver sa uskutočnilo hlasovanie k návrhom a bolo prijaté uznesenie č. 7/2017. 

 

8. Návrh dekana na zmenu funkčnej štruktúry na Ortopedickej klinike JLF UK a UNM 

Dekan zdôvodnil potrebu úpravy funkčnej štruktúry na Ortopedickej klinike JLF UK 

a UNM, kde ide len o vnútornú presystematizáciu funkčného miesta „odborný asistent“ na 

funkčné miesto „výskumný pracovník“. Doc. Švihrová za Komisiu pre rozpočet 

a hospodárenie vyjadrila súhlasné stanovisko. Predsedníctvo tiež podporilo tento návrh.  

Na záver sa uskutočnilo hlasovanie k návrhom a bolo prijaté uznesenie č. 8/2017. 

 

9. Návrh dekana na úpravu VP č. 37/2016 – Sadzobník odmien za vybrané práce 

a činnosti zamestnancov JLF UK a osôb pracujúcich na základe dohôd o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru 

Návrh predložil a podrobne vysvetlil dekan. Jeho cieľom je výrazne stimulovať tých 

pedagogických, vedecko-výskumných zamestnancov a doktorandov v dennej forme štúdia, 

ktorí publikujú v renomovaných kvalitných časopisoch, čo má významný dopad v rámci 

merania výkonnosti fakulty (lepšie hodnotenie kvalitných prác), ale na druhej strane 

pozitívne ovplyvňuje aj profil autora. 

Komisia pre rozpočet a hospodárenie aj Predsedníctvo podporili uvedenú zmenu sadzobníka 

odmien.  

Na záver sa uskutočnilo hlasovanie k návrhom a bolo prijaté uznesenie č. 9/2017. 

 

10. Návrh dekana na zriadenie špecializovaných výučbových zariadení JLF UK 

a) Centrum prevencie rakoviny, s.r.o., Martin 

b) ŽILPO, s.r.o., Žilina 

c) Martinské centrum imunológie, s.r.o., Martin 
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d) Martinské bioptické centrum, s.r.o., Martin 

e) Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné 

Hágy 

Dekan predložil a zdôvodnil potrebu zriadenia špecializovaných výučbových zariadení.  

Návrh je predložený v súlade s koncepciou činnosti týchto pracovísk: Gynekologicko-

pôrodnícka klinika JLF UK a UNM, Ústav verejného zdravotníctva JLF UK, Klinika 

pracovného lekárstva a toxikológie JLF UK a UNM, Ústavu patologickej anatómie JLF UK 

a UNM a Kliniky pneumológie a ftizeológie JLF UK a UNM. Zriadením špecializovaných 

výučbových zariadení sa očakáva, že budú vytvorené kvalitnejšie podmienky pre 

zabezpečovanie odbornej výchovy študentov s dôrazom na odbornú a vedeckú prácu, 

inováciu vzdelávacích prístupov, v neposlednom rade sa vytvoria podmienky pre užšiu 

spoluprácu s praxou.  

Návrh bol zaslaný Pedagogickej komisii, ktorá ho odporučila schváliť bez pripomienok, 

podobne aj Predsedníctvo nemalo k uvedeným návrhom žiadne pripomienky. V rámci 

diskusie prof. Adamicová poukázala na to, že ide o súkromné spoločnosti a praktická 

výučba bude realizovaná bezodplatne, preto sa zaujímala o skutočnosť, či zamestnanci 

týchto spoločností budú ochotní dostatočne sa venovať študentom. Dekan odpovedal, že 

zodpovednosť za praktickú výučbu budú niesť garanti jednotlivých predmetov a na výučbe 

by sa vždy so študentmi mal zúčastniť aj zodpovedný pedagóg za JLF UK.  

Na záver sa uskutočnilo hlasovanie k návrhom a bolo prijaté uznesenie č. 10/2017. 

 

11. Návrh dekana na vyslovenie súhlasu s prenájmom nehnuteľného majetku JLF UK 

Dekan zdôvodnil potrebu predĺženia nájmu suterénu na Sklabinskej ul. spoločnosti STEFE 

Martin, a. s. za účelom umiestnenia technológií odovzdávacej stanice tepla a rozvodov 

tepelného potrubia pre zabezpečenie dodávky tepla a teplej úžitkovej vody, ich 

prevádzkovanie, obsluhu a opravy. Komisia pre rozpočet a hospodárenie a Predsedníctvo 

nemali pripomienky k predĺženiu nájmu.  

Na záver sa uskutočnilo hlasovanie k návrhom a bolo prijaté uznesenie č. 11/2017. 

 

12. Informácie Vedenia JLF UK 

a) Dekan JLF UK: 

- informoval o grantoch, ktoré by mali byť uzavreté do konca 1. polovice roka 2017 

s čerpaním do konca roka 2017, 

- informoval o pripravovanej pracovnej ceste do Bieloruska s doc. Halašovou a doc. 

Lasabovou a o spolupráci v oblasti vedecko-výskumnej činnosti medzi JLF UK 

a Vitebskou štátnou lekárskou univerzitou, 

- informoval o príchode pracovnej skupiny Ministerstva zdravotníctva SR dňa 14.3.2017 

a 21.3.2017 s expertmi z Bruselu a Zürichu kvôli zriadeniu biobanky na archiváciu 

biologického materiálu v Martine, 

- uviedol, že bola vyhlásená verejná obchodná súťaž na predaj nehnuteľností 

v katastrálnom území Vrútky, a tiež informoval o technickom stave nehnuteľností na 

Sklabinskej,  

- informoval, že sa pripravuje zmluva na kúpu pozemkov v lokalite Malá Hora,  

- pozval členov AS JLF UK na diskusiu na tému: Korupcia v zdravotníctve za účasti 

Ministra zdravotníctva SR a iných hostí dňa 27.3.2017 v Aula Magna. 

 

b) Prodekan prof. MUDr. P. Galajda, PhD.: 
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- informoval, že JLF UK boli udelené nové práva uskutočňovať štúdium tretieho stupňa 

štúdia pre absolventov zubného lekárstva v dennej forme do 31.8.2021 v externej forme 

do 31.8.2022, 

- informoval o vypísaní nových tém dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské 

štúdium v AR 2017/2018, 

- informoval, že v súčasnosti je na ďalšom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov 41 

študijných programov, na ktorých je zapísaných 921 pracovníkov; pričom je 

novozapísaných 62 lekárov, 

- informoval, že v súčasnosti je zapísaných 25 lekárov na Rezidentskom programe pre 

prípravu lekárov prvého kontaktu.  

 

c) Prodekanka doc. MUDr. R. Péčová, PhD.: 

- informovala o termínoch odovzdávania diplomových prác: 24.4.-28.4.2017, 

- informovala o termínoch obhajob diplomových prác: 29.5.-2.6.2017, 

- informovala o termínoch prijímacieho konania pre AR 2017/2018: 12.-16. 6. 2017 

a počtoch prihlásených uchádzačov na jednotlivé študijné programy, 

- informovala o termínoch promócií: 29.6.-30.6.2017, 

- informovala, že je zverejnený harmonogram na AR 2017/2018, 

- uviedla, že sa v súčasnosti vyhodnocuje spätná väzba študentov za ZS v AR 2016/2017.  

 

d) Tajomníčka JLF UK:  

- uviedla, že bola v Hospodárskych novinách zverejnená informácia o verejnej obchodnej 

súťaži na predaj nehnuteľností v katastrálnom území Vrútky, 

- v súvislosti s kúpou poľnohospodárskych pozemkov v lokalite Malá Hora, informovala 

o novej povinnosti pre vlastníkov pôdy, ktorí majú záujem svoj pozemok predať - musia 

túto ponuku zverejniť na úradnej tabuli v obci, prihlásiť ju do ponukového konania a 

zaregistrovať na webe vedenom ministerstvom pôdohospodárstva, 

- informovala o tom, že Univerzita Komenského v dňoch 13. - 24.3.2017 organizuje 

najväčšiu slovenskú celouniverzitnú zbierku literatúry pre deti a mládež – Komenského 

zbierku kníh,  

- informovala, že Univerzita Komenského schválila Plán verejného obstarávania na rok 

2017;  v zmysle pokynu p. rektora všetky požiadavky na podpis zmluvy, ktoré budú 

výsledkom verejného obstarávania, musia obsahovať informáciu o čísle položky v Pláne 

VO na rok 2017 a pred podpisom rektora UK budú porovnané s plánom, 

- informovala, že Vedenie JLF UK sa rozhodlo na svojom zasadnutí uskutočniť revíziu 

opisov pracovných činností u všetkých zamestnancov JLF UK; pracoviská majú termín 

na predloženie aktuálnych popisov pracovných činností dňa 30.6.2017, 

- informovala, že bola schválená Metodika rozpisu dotácií štátneho rozpočtu na 

programy, podprogramy do úrovne položiek a podpoložiek na rok 2017.  

 

13. Rôzne 

Členka Predsedníctva AS JLF UK za študentskú časť Veronika Slobodníková informovala, 

že  študentská časť AS JLF UK prerokovala zmeny v smernici o prideľovaní bodov za 

mimoškolské aktivity študentov pre potreby prideľovania ubytovania v ubytovacích 

zariadeniach JLF UK.  

Doc. Švihrová informovala o novom materiáli Ministerstva školstva SR s názvom „Učiace 

sa Slovensko“, ktorým sa bude zaoberať aj Rada vysokých škôl SR.  
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UZNESENIA: 

 

1/2017 

Akademický senát JLF UK jednomyseľne schvaľuje vyčlenenie CEVED z pracoviska 

Dekanát vo volebnej oblasti č. 1, aktualizovanie starého názvu Klinika pneumológie 

a pľúcnych chorôb na názov Klinika pneumológie a ftizeológie JLF UK a UNM vo 

volebnej oblasti č. 3 a vykonanie formálnych úprav (napr. slovné rozpísanie skratiek 

názvov pracovísk). 

 

2/2017 

Akademický senát JLF UK jednomyseľne schvaľuje odvolanie zostávajúcich členov vo 

Volebnej komisii AS JLF UK nasledovne: 

 doc. MUDr. Martina Šutovská, PhD.    

 MUDr. Hana Kolarovszká, PhD. 

 

3/2017 

Akademický senát JLF UK väčšinou hlasov schvaľuje Volebnú komisiu AS JLF UK 

nasledovne: 

 prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. 

 Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD. 

 Mgr. Ivana Pilchová, PhD. 

 Erika Mažgutová 

 Kristína Ružinská 

 

4/2017 

Akademický senát JLF UK v súlade s Čl. 11 ods. 1) Zásad volieb do AS JLF UK 

jednomyseľne schvaľuje vyhlásenie riadnych volieb do AS JLF UK vo volebnej oblasti č. 

1, 2, 3, 4 a 5. nasledovne: 

a) deň konania volieb:   16. mája 2017 

b) miesto konania volieb:  Zasadacia miestnosť Vedeckej rady JLF UK  

c) čas konania volieb:   od 09:00 hod. do 15:00 hod. 

d) podávanie návrhov kandidátov:  do 3. mája 2017 do 14:00 hod.  

e) doručovanie návrhov kandidátov 

osobne alebo poštou:  Ing. Janke Trimajovej, kancelária tajomníčky JLF UK, 

Dekanát JLF UK, Malá Hora 4A, Martin 

 

5/2017 

Akademický senát JLF UK jednomyseľne schvaľuje vyhlásenie doplňovacích volieb do 

študentskej časti AS UK nasledovne: 

a) deň konania volieb:   11. apríla 2017 

b) miesto konania volieb:   Malá zasadačka na prízemí Dekanátu JLF UK  

c) čas konania volieb:   od 09:00 hod. do 14:00 hod. 

d) podávanie návrhov kandidátov:  do 5. apríla 2017 do 14:00 hod.  

e) doručovanie návrhov kandidátov 
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osobne alebo poštou:               Ing. Janke Trimajovej, kancelária tajomníčky JLF UK, 

Dekanát JLF UK, Malá Hora 4A, Martin 

 

6/2017 

Akademický senát JLF UK väčšinou hlasov schvaľuje Volebnú  komisiu pre voľby do AS 

UK nasledovne: 

 doc. RNDr. Anna Drgová, CSc. 

 doc. Mgr. Ivana Bóriková, PhD. 

 Ing. Eva Tišliarová 

 Michal Ružinský 

 Filip Macášek 

 

7/2017 

a) Akademický senát JLF UK v zmysle Čl. 18 ods. 1 písm. p) Štatútu JLF UK 

jednomyseľne schvaľuje zmenu počtu a štruktúry nepedagogických zamestnancov 

Dekanátu JLF UK nasledovne: 

Pracovisko Sekr./admin. 

prac. 
Laborant Technik Robotník Spolu 

Dekanát 42 0 0 14,5 56,5 

 

b) Akademický senát JLF UK v zmysle Čl. 18 ods. 1 písm. a) Štatútu JLF UK 

jednomyseľne schvaľuje zmenu prílohy č. 3 a prílohy č. 4 vnútorného predpisu č. 

33/2016 - Organizačný poriadok JLF UK nasledovne:  Študijné oddelenie sa rozdeľuje 

na: 

-  Referát pre študentov študujúcich v jazyku slovenskom, 

-  Referát pre študentov študujúcich v jazyku anglickom. 

 

8/2017 

Akademický senát JLF UK v zmysle Čl. 18 ods. 1 písm. p) Štatútu JLF UK jednomyseľne 

schvaľuje zmenu funkčnej štruktúry vedecko-pedagogických zamestnancov Ortopedickej 

kliniky 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 výskumný pracovník 

 

 

9/2017 

Akademický senát JLF UK jednomyseľne schvaľuje úpravu VP č. 37/2016 – Sadzobník 

odmien za vybrané práce a činnosti zamestnancov JLF UK a osôb pracujúcich na základe 

dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s účinnosťou od 1.4.2017.  

 

Pracovisko Profesor Docent 
Odbor. 

asistent 
Lektor 

Výskumný 

pracovník Spolu 

Ortopedická klinika 0 0 2 0 1 3 
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10/2017 

Akademický senát JLF UK v zmysle Čl. 18 ods. 1 písm. l) Štatútu JLF UK jednomyseľne 

schvaľuje zriadenie špecializovaných výučbových zariadení JLF UK: 

a. Centrum prevencie rakoviny, s.r.o., Martin 

b. ŽILPO, s.r.o., Žilina 

c. Martinské centrum imunológie, s.r.o., Martin 

d. Martinské bioptické centrum, s.r.o., Martin 

e. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy 

 

11/2017 

Akademický senát JLF UK vyslovuje súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nasledovne: 

Nebytové priestory o ploche 10,0 m
2 

umiestnené v 1. podzemnom podlaží budovy P4 

v areáli bývalých predklinických ústavov JLF UK v Martine, Sklabinská ulica č. 26 na 

obdobie od  01. 06. 2017 do 31. 05. 2020. 

 

 

 

Zapísala:  Ing. Janka Trimajová 

Overili:    prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.  

prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc.   

 

 

 

 

 

prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. 

predsedníčka AS JLF UK 

 


