
Z á p i s n i c a 
zo zasadania Akademického senátu Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity 

Komenského v Martine konaného dňa 15. decembra 2005 
 

Prítomní:  

- členovia AS:. doc. MUDr. K. Adamicová, PhD., mim. prof., Ing. H. Baráni, CSc., doc. 
MUDr. A. Čalkovská, PhD., mim. prof., prof. MUDr. D. Dobrota, CSc., doc. RNDr. A. 
Drgová, CSc., RNDr. E. Halašová, PhD., prof. MUDr. J. Hanáček, CSc., MUDr. K. Kajo, 
PhD., Mgr. S. Kelčíková, doc. MUDr. I. Kocan, CSc., MUDr. B. Kolarovszki, Ing. A. 
Lepejová, CSc., prof. MUDr. D. Meško, PhD., doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. prof., 
doc. MUDr. J. Sadloňová, CSc., prof. MUDr. M. Zibolen, CSc., M. Benčo, M. Haško, R. 
Høvset, B. Kukučková, S. Mandinec, Ľ. Matovčík, J. Sokol, M. Smolár, V. Timková. 

- členovia Vedenia JLF UK: prof. MUDr. J. Danko, CSc., prof. MUDr. E. Rozborilová, 
CSc., doc. MUDr. P. Galajda, CSc., mim. prof., doc. RNDr. S. Fraňová, PhD., Ing. Ľ. 
Červeňová 

- hostia: RNDr. Ľ. Bošeľová, CSc., MUDr. P. Ďurdík (členovia Volebnej komisie JLF UK) 
 
Ospravedlnení:  

- členovia AS: prof. MUDr. P. Bánovčin, CSc., prof. MUDr. J. Kliment, CSc., prof. MUDr. 
M. Mokáň, DrSc., prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc., MUDr. S. Richterová, doc. MUDr. J. 
Višňovský, CSc., mim. prof., doc. Mgr. K. Žiaková, PhD., E. Belešová, I. Kecskés, T. 
Turčan. 

- členovia Vedenia JLF UK: prof. MUDr. L. Plank, CSc., prof. MUDr. K. Javorka, DrSc., 
 

Akademický senát Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine (ďalej len „AS a „JLF 
UK“) bol uznášaniaschopný, zasadanie viedla doc. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD., mim. 
prof., predsedníčka AS JLF UK.  

 
P. doc. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD., mim. prof. predložila návrh programu 

zasadania AS, ktorý navrhla doplniť o ďalší bod „Návrh dekana na zmenu Štatútu JLF UK a 
Organizačného poriadku JLF UK“.  
 

AS JLF UK schválil nasledovný program zasadania: 
 
P r o g r a m: 
 
1. Voľby člena AS UK za JLF UK z radov študentov 
2. Návrh dekana na zmenu Štatútu JLF UK a Organizačného poriadku JLF UK 
3. Návrh dekana o použití finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných 

zdrojov JLF UK na rok 2006  
4. Návrh dekana na schválenie počtu a štruktúry neučiteľských zamestnancov JLF UK 
5. Uplatnenie zákona o Štátnej pokladnici (prevod všetkých účtov do Štátnej pokladnice) – 

informácia dekana 
6. Potvrdenie účinnosti uznesení zo zasadaní AS konaných v dňoch 15. 3. 2005 a 28. 4. 2005 
7. Informácie Vedenia JLF UK 
8. Rôzne 
 



K bodu 1/ 

 P. predsedníčka AS požiadala Volebnú komisiu JLF UK, aby sa ujala funkcie. P. 
predsedníčka volebnej komisie RNDr. Ľ. Bošeľová, CSc. informovala, že za kandidáta na 
funkciu člena AS UK za JLF UK z radov študentov bol navrhnutý študent 2. ročníka Juraj 
Sokol (navrhovatelia: A. Feriancová, M. Olejňáková, M. Židová, K. Žáková, M. Hrnčár, J. 
Roštár). 

 P. predsedníčka Volebnej komisie JLF UK požiadala prítomných členov Komory 
študentov AS, aby si prevzali hlasovacie lístky a vykonali voľbu. 

Výsledok tajného hlasovania: 
Počet členov komory študentov, ktorí sa zúčastnili voľby: 9 
Počet odovzdaných platných hlasov pre navrhnutého kandidáta Juraja Sokola: 9 

����Záver: V súlade s Čl. 14 ods. 3 Štatútu Univerzity Komenského bol za člena AS UK za 
JLF UK z radov študentov zvolený Juraj Sokol. 

 P. predsedníčka AS zablahoželala Jurajovi Sokolovi k zvoleniu za člena AS UK. 

 

K bodu 2/ 

 P. dekan informoval, že Návrh na zmenu Štatútu JLF UK a Organizačného poriadku 
JLF UK bol predložený na zosúladenie terminológie s vyššími právnymi predpismi, ako aj so 
schválenými Zásadami Univerzity Komenského pri habilitačných konaniach a inauguráciách. 

 P. predsedníčka AS informovala, že návrh bol prerokovaný na zasadnutiach komory 
študentov a komory zamestnancov, ktoré návrh podporili.  

K predloženému návrhu v súlade s Čl. 42 ods. 2 Rokovacieho poriadku AS zaujala 
stanovisko aj Právna komisia AS, ktorá vyslovila súhlas s obsahom navrhovaných zmien 
Štatútu JLF UK a Organizačného poriadku JLF UK s malými formálnymi úpravami.  

���� Záver: AS návrh dekana na zmenu Štatútu JLF UK a Organizačného poriadku JLF UK 
schválil a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 29/2005. Celé znenie uznesenia je uvedené 
v prílohe č. 1 zápisnice. 

 P. dekan poďakoval za schválenie predloženého návrhu. 

 

K bodu 3/ 

 P. dekan predložil návrh na rozdelenie finančných prostriedkov z vlastných výnosov 
a nedotačných zdrojov JLF UK na rok 2006. 

 P. predsedníčka AS informovala, že komora študentov a komora zamestnancov 
prerokovali a podporili predložený návrh.  

 Komisia pre rozpočet a hospodárenie AS v súlade s Čl. 39 ods. 1 pís. b/ Rokovacieho 
poriadku AS prerokovala návrh dekana a prijala k nemu stanovisko, v ktorom podporila celý 
návrh dekana a odporučila AS schváliť predložený návrh na uznesenie o použití finančných 
prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK na rok 2006 – vrátane 
všetkých príloh. 

���� Záver: AS návrh dekana na rozdelenie finančných prostriedkov z vlastných výnosov 
a nedotačných zdrojov JLF UK na rok 2006 schválil a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 
30/2005. Celé znenie uznesenia je uvedené v prílohe č. 2 zápisnice. 



 P. dekan poďakoval za schválenie predloženého návrhu. 

 

K bodu 4/ 

 P. dekan predložil návrh na úpravu počtu a štruktúry neučiteľských zamestnancov 
JLF UK, ktorý bol vypracovaný na základe podkladov Komisie pre analýzu počtu a štruktúry 
neučiteľských zamestnancov na JLF UK pod vedením doc. MUDr. K. Adamicovej, PhD., 
mim. prof. Vedenie JLF UK návrh komisie prehodnotilo a s ohľadom na financovanie podľa 
modelu Ministerstva školstva SR (výsledkom modelu je znížiť počet administratívnych miest 
o 31,4) predložilo návrh na usporiadanie počtu a štruktúry, podľa ktorého navrhlo zvýšiť 
počet neučiteľských zamestnancov o 4,9 pracovných miest. Dekan požiadal o schválenie 
návrhu s podmienkou, že bude realizovaný len v prípade, ak fakulta dostane finančné 
prostriedky zo štátneho rozpočtu na zvýšený počet neučiteľských zamestnancov JLF UK. 

 Komora študentov a komora zamestnancov prerokovali a po diskusii podporili 
predložený návrh. Komisia pre rozpočet a hospodárenie AS prerokovala návrh dekana 
a prijala k nemu stanovisko, v ktorom návrh podporila a odporučila AS schváliť. 

���� Záver: AS návrh dekana na počet a štruktúru neučiteľských zamestnancov schválil 
a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 31/2005. Počet a štruktúra neučiteľských zamestnancov 
JLF UK je uvedená v prílohe č. 3 zápisnice. 

 P. dekan poďakoval za schválenie predloženého návrhu. 

 

K bodu 5/ 

P. dekan informoval, že v súlade so zákonom o Štátnej pokladnici musia byť všetky 
účty fakulty v komerčných bankách k 31. 12. 2005 zrušené a od 1. 1. 2006 musí fakulta viesť 
tieto účty v Štátnej pokladnici. Vedenie JLF UK uvažovalo aj o možnosti zriadenia 
spoločnosti pod kontrolou akademickej obce JLF UK (od zriadenia nadácie, s.r.o. a iných 
právnych foriem), ktorá by spravovala tieto účty. Nakoľko Vedenie Univerzity Komenského 
uistilo JLF UK, že tieto finančné prostriedky nebudú rozdelené na iné fakulty UK, Vedenie 
JLF UK rozhodlo postupovať v súlade so zákonom o Štátnej pokladnici. 

 

K bodu 6/ 

 P. predsedníčka AS predložila návrh na potvrdenie účinnosti uznesení AS prijatých 
na zasadaniach v dňoch 15. 3. 2005 a 28. 4. 2005. Uvedený návrh bol predložený v súvislosti 
s platnosťou funkčného obdobia členov AS JLF UK 

���� Záver: AS návrh schválil a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 32/2005.  

 

K bodu 7/ 

a/  P. dekan: 

- informoval o transformácii MFN s účinnosťou od 15. 12. 2005 na akciovú spoločnosť 
s názvom „Univerzitná nemocnica Martin, a.s.“; 

- oznámil, že p. rektor UK vyjadril súhlas a podporu výstavbe Auly JLF UK a naša 
požiadavka bude zaradená do plánu stavieb a predložená na MŠ SR na pridelenie 
kapitálových výdavkov na nasledujúce obdobia; 



- informoval o priebehu akreditácie JLF UK na udelenie spôsobilosti vykonávať 
postgraduálne štúdium v 8 špecializačných odboroch; 

- informoval o mimoriadnej finančnej odmene pre 3 pracoviská za vedecko-výskumnú 
činnosť v roku 2005, a to pre Ústav lekárskej biochémie, Ústav patologickej anatómie 
a Ústav fyziológie; 

- informoval o príprave odkúpenia pozemkov za teoretickými ústavmi JLF UK na 
Malej Hore 4 od p. Dr. Tomáša Geista; 

- informoval o Vianočnom stretnutí akademickej obce JLF UK dňa 21. decembra 2005 
vo veľkej zasadacej miestnosti Dekanátu JLF UK. 

b/  P. Ing. Ľ. Červeňová: 

- informovala o prijatých zásadách pre poskytnutie príspevku zo sociálneho fondu na 
cestu do zamestnania a späť pre zamestnancov UK pri splnení požadovaných 
podmienok. Tieto zásady budú zaslané na všetky pracoviská JLF UK; 

- informovala o zvláštnom režime v mesiaci december 2005 v Štátnej pokladnici, 
o povinnosti zrušiť všetky dotačné účty a zriadiť nové bežné neúročené dotačné účty 
od januára 2006, o príprave zmien v evidencii a vedení rozpočtovníctva a v kategórii 
úhrad cez Štátnu pokladnicu a o okolnostiach ktoré viedli Vedenie JLF UK 
k rozhodnutiu viesť nedotačné prostriedky v Štátnej pokladnici (majetok, teda aj 
finančný je vo vlastníctve UK a nie štátu; oprávnení disponenti k nakladaniu 
s prostriedkami sú zamestnanci fakulty; väčšia možnosť daňových úľav v rámci 
vysokej školy než by mal samostatný právny subjekt). 

 

K bodu 8/ 

P. predsedníčka AS ukončila zasadanie a poďakovala členom AS a Vedenia JLF UK 
za aktívny prístup k rokovaniu. 

 

 

UZNESENIA AS: 
 
 
29/2005 

AS JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 pís. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov schvaľuje na návrh dekana zmenu Štatútu JLF UK 
a zmenu Organizačného poriadku JLF UK. 

 

30/2005 

AS JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 pís. e/ zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Čl. 16. ods. 1 pís. e/ Štatútu JLF UK 
schvaľuje použitie finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov JLF 
UK na rok 2006. 
 
 



31/2005 

AS JLF UK v súlade s Čl. 21 ods. 2 pís. k/ Štatútu JLF UK schvaľuje počet a štruktúru 
neučiteľských zamestnancov na JLF UK, pričom obsadenie novovytvorených pracovných 
miest sa bude uskutočňovať až po obdržaní finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na 
zvýšený počet neučiteľských zamestnancov JLF UK. 
 
 
32/2005 

AS JLF UK potvrdzuje účinnosť uznesení AS JLF UK číslo 1 až 15/2005 prijatých na 
zasadaniach AS JLF UK v dňoch 15. 3. 2005 a 28. 4. 2005. 

 
 
 
 
 
 

Doc. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD., mim. prof., v.r. 
predsedníčka AS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRÍLOHA Č. 1 
 

Uznesenie Akademického senátu Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 
o zmene Štatútu Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

a Organizačného poriadku Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 
 

 
 Akademický senát Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine (ďalej len „JLF UK“ 
v súlade s § 27 ods. 1 pís. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a po prerokovaní vo Vedení JLF UK dňa 12. 12. 2005 
schvaľuje na návrh dekana: 
 
A/ nasledovné zmeny v Štatúte JLF UK: 
 
1/ v Čl. 21 ods. 2 sa mení znenie pís. q) nasledovne:  
 

q) predkladať rektorovi UK návrh o vymenovanie za docenta a vymenovanie za profesora, 
hosťujúceho docenta, emeritného profesora,“ 

 
2/ V Čl. 27 ods. 1 sa mení znenie pís. e), f), g) nasledovne: 
 

e) prerokúva a predkladá Vedeckej rade UK kritériá na habilitačné konanie na udelenie 
titulu docent a kritériá vymenúvacieho konania za profesora, 
f) prerokúva habilitačné konanie o udelenie titulu docent a rozhoduje o ich výsledku, 
g) prerokúva a predkladá Vedeckej rade UK návrhy o vymenovanie za profesora, 

 
3/ V Čl. 28 ods. 2 sa mení znenie pís. a), b) nasledovne: 
 

a) prerokovania habilitačných konaní na udelenie titulu docent a rozhodovania o ich 
výsledku, 
b) prerokovania a predkladania návrhov vedeckej rade UK o vymenovanie za profesora, 

 
4. V Čl. 28 ods. 3 sa mení znenie pís. a), b) nasledovne: 
 

a) prerokovania habilitačných konaní na udelenie titulu docent a rozhodovania o ich 
výsledku,  
b) prerokovania a predkladania návrhov vedeckej rade UK o vymenovanie za profesora, 

 
5. Znenie Čl. 52 sa mení nasledovne: 
 

Čl. 52 
Habilitačné konanie o udelenie titulu docent  a vymenúvacie konanie za profesora 

(1) Na fakulte sa uskutočňuje habilitačné konanie o udelenie titulu docent  a vymenúvacie 
konanie za profesora v študijných odboroch, v ktorých fakulta získala akreditáciu na 
uskutočňovanie habilitačného konania o udelenie titulu docent  a  vymenúvacieho konania 
za profesora.  

(2) Kritériá na habilitačné konanie o udelenie titulu docent a  kritériá na vymenúvacie 
konanie za profesora schvaľuje vedecká rada UK na návrh vedeckej rady fakulty. 



(3) Podrobnosti o predkladaní návrhov,  

(4) o priebehu habilitačného konania o udelení titulu docent a o vymenovaní za profesora, 
ustanoví v súlade so všeobecne záväzným predpismi osobitný predpis UK, ktorý vydá 
rektor.  

 
 
B/ nasledovné zmeny v Organizačnom poriadku JLF UK: 
 
1. v Čl. 6 ods. 4 zmeniť znenie pís. e) a m) nasledovne: 

e) vypracovanie návrhu kritérií na habilitačné konanie o udelenie titulu docent a kritérií 
vymenúvacieho konania  za profesora, 

m) prípravu a riadenie habilitačného konania o udelenie titulu docent a  vymenúvacieho 
konania za profesora, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRÍLOHA Č. 2 
 

Uznesenie Akademického senátu Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 
o použití finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK 

na rok 2006 
zo dňa 15. decembra 2005 

 

Akademický senát Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine (ďalej len „JLF UK“) 
určuje finančné prostriedky z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK a oblasti ich 
použitia vo finančnom roku 2006 takto: 
 

§ 1 
Vymedzenie niektorých pojmov 

 
Finančným rokom sa pre účely tohto uznesenia rozumie: 

a) akademický rok 2005/2006 pre oblasť výpočtu príjmov a priamych nákladov za 
výučbu zahraničných študentov, 

b) kalendárny rok 2006 pre oblasť použitia zostatku finančných prostriedkov z vlastných 
výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK. 

 
§ 2 

Zdroje rozdelenia a disponibilný zostatok 
 

(1) Zdrojmi rozdelenia na finančný rok 2006 sú: 

a) zostatok finančných prostriedkov z nedotačných príjmov k 31.8.2005; 

b) školné získané za výučbu zahraničných študentov – samoplatcov v ak. r. 
2005/2006, ktoré je znížené o predpokladanú výšku priamych nákladov súvisiacich 
so zabezpečením ich štúdia. 

(2) Zostatok finančných prostriedkov z nedotačných príjmov podľa § 2 ods. 1 písm. a) 
predstavuje čiastku 1,708 tis. Sk (použité na čiastočnú úhradu zvýšených nákladov 
z delimitácie SZŠ z roku 2003). 

(3) Výška školného za výučbu zahraničných študentov – samoplatcov v ak. r. 2005/2006 
predstavuje čiastku 28,564 tis. Sk. 

(4) Predpokladaná výška priamych nákladov súvisiacich so zabezpečením štúdia 
zahraničných študentov – samoplatcov v ak. r. 2005/2006 predstavuje čiastku 8,000 tis. 
Sk a rezerva 0 tis. Sk. 

(5)   Celková výška fakultného zostatku z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK 
na finančný rok 2006 predstavuje čiastku 30,272 tis. Sk, výška disponibilného zostatku 
(po odpočítaní priamych nákladov a čiastočnej úhrady zvýšených nákladov z delimitácie 
SZŠ z roku 2003) predstavuje sumu 20,564 tis. Sk. 

 
§ 3 

Použitie zdrojov 

(1) Finančné prostriedky vymedzené v § 2 sa použijú prednostne na úhradu: 
a) nevyhnutných nákladov potrebných na zabezpečenie a udržanie dosahovaných 

príjmov, 



b) nákladov súvisiacich so zabezpečením bežnej prevádzky, základných pedagogických a 
vedeckých činností vysokej školy, jej účelových zariadení a informačných pracovísk, 

c) nákladov bezprostredne súvisiacich s poskytovaním liečebno-preventívnej 
starostlivosti na výučbových základniach JLF UK a MFN, 

d) bežných a kapitálových výdavkov nezahrnutých v rozpise prostriedkov štátneho 
rozpočtu, 

e) výdavkov určených na zlepšenie a skvalitnenie podmienok práce. 
(2) Použitie zdrojov je viazané na plnenie základných funkcií a poslania vysokej školy, ako aj 

na zhodnocovanie hnuteľného a nehnuteľného majetku UK v užívaní JLF UK. 
(3) Finančné prostriedky sa čerpajú v súlade so zákonom NR SR č. 523/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako i 
ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. Za čerpanie finančných prostriedkov 
zodpovedá a o ich použití rozhoduje dekan fakulty. 

(4) Oblasti použitia zdrojov sú uvedené v prílohe č. 1 tohto uznesenia, ktorá tvorí ich 
neoddeliteľnú súčasť. 

 
§ 4 

Záverečné ustanovenia 
 

(1) Prečerpanie, resp. nedočerpanie finančných prostriedkov v jednotlivých oblastiach 
použitia sa zohľadní pri ročnom zúčtovaní príjmov a výdavkov nedotačných zdrojov za 
finančný rok 2006.  

(2) Finančné prostriedky určené pracoviskám, účelovým zariadeniam a zamestnancom JLF 
UK vo forme: 
- príspevku na základe dosiahnutých výsledkov pracoviska (zamestnanca), 
- dotácie, 
- iných príspevkov, 
je možné kumulovať v lehote max. 2 po sebe nasledujúcich finančných rokov. 

(3) Lehotu podľa ods. 2 možno v prípade oprávnenej a opodstatnenej požiadavky 
predloženej zodpovedným vedúcim predĺžiť najviac o 1 finančný rok. O žiadosti 
predloženej do 10 dní pred ukončením finančného roka rozhoduje s definitívnou 
platnosťou dekan fakulty. 

(4) Všetky zostatky finančných prostriedkov nevyčerpané v stanovenej 2-ročnej lehote 
podľa ods. 2 sa zahŕňajú do zdrojov rozdelenia na ďalší finančný rok. 

(5) Požiadavky na založenie objednávky (žiadanky) je možné predkladať najneskôr do 15. 
novembra 2006. 

(6) Všetci vedúci pracovísk, účelových zariadení, informačných pracovísk a vedúci 
fakultných projektov výskumných úloh sú zodpovední za účelné a hospodárne 
nakladanie s pridelenými finančnými prostriedkami. 

(7) Toto uznesenie nadobúda účinnosť dňom 15. decembra 2005. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



(PRÍLOHA Č. 1) 
 

Rozdelenie finančných prostriedkov 
z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK na rok 2006 

zo dňa 15. decembra 2005 
 
 

   v tis. Sk 

P. č. Oblasť použitia Návrh 

1. Dotácia do mzdového fondu JLF UK 8,500 

2. Príspevky zamestnávateľa do poistných fondov a NÚP 3,000 

3. Dotácia pracoviskám a zamestnancom za dosiahnuté výsledky 
(kritériá sú uvedené v prílohe č. 2) 

2,184 

4. Rekonštrukcia a modernizácia posluchárne na Sklabinskej ul. č. 
26 vrátane kompletnej výmeny okien na všetkých pracoviskách 
na Sklabinskej ul. 

2,500 

5. Zakúpenie multimediálnej projekcie pre pracoviská teórie 
a predkliniky JLF UK 

1,000 

6. Príspevok na vydanie Acta Medica Martiniana 100 

7. Príspevok na úhradu nákladov s družobnými fakultami a VŠ 50 

8. Príspevok na podporu činnosti KVŠ 200 

9. Odmeny a príspevky študentom: 
- kvalifikovaní stážisti 
- prospechové a motivačné štipendiá  
- dozor v počítačových učebniach 

650 
125 
360 
165 

10. Prenájom bazénu  80 

11. Príspevok účelovým zariadeniam a pracoviskám 
a/ KŠIS (základná študijná a odborná literatúra) 
b/ UIT (správa a rekonštrukcia siete, prevádzka     
     a údržba HW a SW) 
c/ Fotolaboratórium a pracovisko audiovizuálnej techniky 

300 
200 
50 
 

50 

12. Tvorba rezervy na projekt „Aula JLF UK“  2,000 

  SPOLU: 20,564 

 Disponibilný zostatok finančných prostriedkov z vlastných 
výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK 

20,564 

 

  

 

 

 

 



(PRÍLOHA Č. 2) 

 
Kritériá rozdelenia finančných prostriedkov z nedotačných zdrojov  

(k položke č. 3) 
 
 Základné kritériá, ktoré budú zohľadňované pri určovaní dotácie pracoviskám 
a zamestnancom JLF UK: 
1. Jednorázový príspevok vo výške 35.000,-- Sk pre každé pracovisko, ktoré malo v roku 

2004 uverejnenú aspoň 1 publikáciu in extenso, kde je jeho zamestnanec JLF UK 
a interný doktorand JLF UK  uvedený ako prvý autor. 

2. Finančný príspevok vo výške 12.000,-- Sk za: 
- vedeckú monografiu uverejnenú v domácich a zahraničných vydavateľstvách, 
- učebnicu, 
- vedeckú prácu uverejnenú v karentovaných zahraničných časopisoch. 

3. Finančný príspevok vo výške 9.500,-- Sk za vedecké práce uverejnené v domácich 
karentovaných časopisoch. 

4. Finančný príspevok vo výške 6.000,-- Sk za: 
- odbornú knižnú publikáciu uverejnenú v domácich vydavateľstvách 
- kapitolu v monografiách vydaných v domácich a zahraničných vydavateľstvách 
- kapitolu vo vysokoškolských učebniciach 
- skriptá a učebné texty 

5. Finančný príspevok vo výške 3.500,-- Sk za vedecké práce uverejnené v zahraničných 
časopisoch. 

6. Finančný príspevok vo výške 2.500,-- Sk za vedecké práce uverejnené v domácich 
časopisoch. 

 
 Ďalšie kritériá zohľadňované pri určovaní príspevku pracoviskám a zamestnancom: 
1. Publikačná aktivita a citačný ohlas vedecko-výskumnej činnosti pracoviska. 
2. Získavanie grantovej podpory pre vedecko-výskumnú činnosť na pracovisku. 
3. Organizovanie vedeckých a odborných podujatí (kongres, sympózium, konferencia). 
4. Odborný rast zamestnancov (habilitácie, inaugurácie, úspešne ukončené PhD. práce) a 

zapojenie pracoviska do doktorandského štúdia. 
5. O konečnom pridelení príspevku rozhoduje dekan fakulty. 
 
Poznámky: 
a/ Monografia – je zverejnená pôvodná monotematická vedecká alebo umelecká práca 

obsahujúca vedecký alebo umelecký prínos. 
b/ Odborná publikácia – práca, ktorá nemá vedecko-objaviteľský charakter, ale jej 

spracovanie si vyžaduje vysokú odbornú kvalifikáciu autora. 
Pre všetky knižné publikácie platí rozsah minimálne 3 autorské hárky (1 AH – 16 
tlačiarenských strán) a musí byť prístupná vo verejnej distribučnej sieti. 

c/ Kapitola vo vedeckých alebo umeleckých monografiách, odborných knižných 
publikáciách a vysokoškolských učebniciach – kapitola v publikácii (pri viacerých 
autoroch), ktorá svojim rozsahom a obsahom nespĺňa požiadavky na monografiu a má 
rozsah najmenej 1 AH. 

 
 
 
 
 



     (PRÍLOHA Č. 3) 

 

Rozhodnutie dekana JLF UK v Martine 
o vypísaní ceny dekana JLF UK  

za prácu publikovanú v karentovanom časopise 
(k položke č. 3) 

 
 
 V súlade s Čl. 21 Štatútu JLF UK v Martine a po prerokovaní vo vedení fakulty dňa 
12. decembra 2005 vypisujem mimoriadnu finančnú odmenu vo výške 8.000,- Sk 
zamestnancom JLF UK za prácu publikovanú v karentovanom časopise takto: 
 

1) Odmena je určená pre každú vedeckú, resp. vedecko-odbornú prácu, ktorá bola 
publikovaná in extenso v karentovanom domácom, alebo zahraničnom časopise. 

 
2) Odmena je určená zamestnancom JLF UK, ktorí sú autormi práce podľa bodu 1) a to 

bez ohľadu na ich počet, prvoautorstvo, resp. spoluautorstvo, t.j. výška odmeny je 
rovnaká bez ohľadu na počet autorov. 

 
3) V prípade viacpočetného autorstva bude odmena určená tomu zamestnancovi JLF UK, 

ktorý je v zozname autorov uvedený na prvom mieste. 
 

4) Autor, resp. autori predložia po uverejnení práce v karentovanom časopise jej reprint, 
resp. kópiu na Referát vedecko-výskumnej činnosti a zahraničných stykov 
prodekanovi pre vedecko-výskumnú činnosť. 

 
5) Prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť po preverení splnenia stanovených 

podmienok predkladá návrh na udelenie mimoriadnej odmeny dekanovi JLF UK. 
Mimoriadna odmena sa priznáva z finančných prostriedkov schválených AS JLF UK 
v pol. č. 3. 

 
6) Mimoriadna odmena sa vypláca v najbližšom výplatnom termíne. 

 
7) Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 15. decembra 2005. 

 
 
 
 

Prof. MUDr. Ján D a n k o, CSc., v. r. 
dekan JLF UK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRÍLOHA Č. 3 
 

Počet a štruktúra neučiteľských zamestnancov  
Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 

 

PRACOVISKO S, D L, T THP R 
Celkový 
počet 

Dekanát   32 24 56 

Ústav anatómie 1 4  2 7 

Ústav cudzích jazykov 0,5    0,5 

Ústav verejného zdravotníctva 1 3 1 1 6 

Oddelenie epidemiológie* 0,3 3  1 4,3 
Oddelenie hygieny* 0,4 1   1,4 
Oddelenie sociálneho lekárstva* 0,3    0,3 
Ústav farmakológie 1 3 1 1 6 

Ústav fyziológie 1 6  0,875 7,875 

Ústav histológie a embryológie 1 3,5  0,5 5 

Ústav lekárskej biofyziky 1 3  0,625 4,625 

Ústav lekárskej biochémie 1 6  2 9 

Ústav lekárskej biológie 1 2  0,5 3,5 

Ústav mikrobiológie a imunológie 1 2  1,750 4,750 

Ústav ošetrovateľstva 1    1 

Ústav nelekárskych študijných programov 1    1 

Ústav patologickej fyziológie 1 4  1 6 

Ústav telesnej výchovy    1 1 

Dermatovenerologická klinika  1   1 

Gynekologicko-pôrodnícka klinika 1    1 

I. chirurgická klinika 1    1 

II. chirurgická klinika     0 

I. interná klinika 1,5    1,5 

II. interná klinika 1    1 

Infekčná klinika 0,4    0,4 

Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny 0,5    0,5 

Klinika detí a dorastu 1    1 

Klinika detskej chirurgie     0 

Klinika hematológie a transfuziológie 0,5    0,5 

Klinika nukleárnej medicíny 0,3    0,3 

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku 0,3    0,3 

Klinika pracovného lekárstva 0,5    0,5 

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie 0,3    0,3 

Klinika telovýchovného lekárstva     0 

Klinika tuberkulózy a pľúcnych chorôb 0,6 1   1,6 

Neurochirurgická klinika     0 

Neonatologická klinika 0,3    0,3 

Neurologická klinika 1    1 

Očná klinika 0,6    0,6 

Ortopedicko-traumatologická klinika 0,3    0,3 

Psychiatrická klinika 0,5    0,5 

Rádiodiagnostická klinika 0,5    0,5 

Urologická klinika 1    1 

Ústav klinickej biochémie 0,3    0,3 

Ústav molekulovej biológie  1   1 



Ústav patologickej anatómie 1 2  1 4 

Ústav súdneho lekárstva  1   1 

Fotolaboratórium a stredisko audiovizuál. techniky  3   3 

Knižnica a študijno-informačné stredisko   6  6 

Ústav informačných technológií  6 2  8 

Študentský domov a jedáleň – Novomeského   6 24 30 

Študentský domov – Hviezdoslavova   1 6 7 

Centrálny zverinec  0,2  2 2,2 

Spolu 26,9 50,7 50 69,25 196,85 

 
* - počet a štruktúra neučiteľských zamestnancov na oddeleniach je odporučená (záväzný je počet a 
štruktúra Ústavu verejného zdravotníctva) 
 
 
 
 
 

 
 

 


