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

Komenského v Martine konaného dňa 2. mája 2006 
 

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, prof. MUDr. J. Kliment, CSc., doc. MUDr. I. Kocan, CSc., 
MUDr. B. Kolarovszki, Ing. A. Lepejová, CSc., prof. MUDr. D. Meško, PhD., doc. MUDr. 
D. Mištuna, PhD., mim. prof., prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc., MUDr. S. Richterová, doc. 
MUDr. J. Sadloňová, CSc., doc. MUDr. J. Višňovský, CSc., mim. prof., prof. MUDr. M. 
Zibolen, CSc., M. Benčo, E. Belešová, M. Haško, R. Høvset, I. Kecskés, B. Kukučková, S. 
Mandinec, Ľ. Matovčík, J. Sokol, M. Smolár, V. Timková 

- členovia Vedenia JLF UK: prof. MUDr. J. Danko, CSc., prof. MUDr. K. Javorka, DrSc., 
prof. MUDr. P. Galajda, CSc., doc. RNDr. S. Fraňová, PhD., Ing. Ľ. Červeňová 

Ospravedlnení:  

- členovia AS: prof. MUDr. P. Bánovčin, CSc., prof. MUDr. M. Mokáň, DrSc., doc. Mgr. K. 
Žiaková, PhD., T. Turčan 

-  členovia Vedenia JLF UK: prof. MUDr. L. Plank, CSc., prof. MUDr. E. Rozborilová, 
CSc. 

 
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. predstavila nových členov 
predsedníctva AS JLF UK Stanislava Mandinca (predseda Komory študentov a podpredseda 
AS JLF UK) a Ľuboša Matovčíka (podpredseda Komory študentov AS JLF UK), ktorí boli 
zvolení Komorou študentov AS JLF UK dňa 4. apríla 2006. Zároveň poďakovala študentom 
6. ročníka JLF UK Martinovi Benčovi, ktorý vykonával funkciu predsedu Komory študentov 
a podpredsedu AS JLF UK a Tomášovi Turčanovi, za prácu ktorú vykonávali ako členovia 
AS JLF UK. 

P. doc. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD., mim. prof. predložila návrh programu 
zasadania AS, ku ktorému neboli prijaté žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. 

AS JLF UK schválil nasledovný program zasadania: 

P r o g r a m: 

1. Návrh dekana na rozpis dotácie štátneho rozpočtu na rok 2006 
2. Výročná správa o hospodárení JLF UK za rok 2005 
3. Návrh dekana na uzavretie pracovného pomeru na pracovné miesta vysokoškolských 

učiteľov so zamestnancami JLF UK nad 65 rokov veku 
4. Návrh dekana na zriadenie pracoviska – Referátu pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov 

v zdravotníctve 
5. Návrh dekana na úpravu počtu a štruktúry pracovných miest  
6. Návrh dekana na úpravu Čl. 24 Štatútu JLF UK  
7. Návrh kritérií na priznanie mimoriadneho štipendia študentom JLF UK 
8.  Návrh na úpravu Čl.18 Zásad volieb do AS JLF UK 
9. Informácie Vedenia JLF UK 
10. Rôzne 
 



K bodu 1/ 

 P. dekan predložil návrh na rozpis dotácie štátneho rozpočtu na rok 2006, ktorý je 
najoptimálnejší za posledné roky. Rozpis plne pokrýva potrebu finančných prostriedkov na 
mzdy a odvody. Pridelená dotácia na tovary a služby nepokrýva celú potrebu, avšak bude 
dotovaná z nedotačných prostriedkov, aby sa zabezpečil bezproblémový chod fakulty.  

P. dekan konštatoval, že rozpis dotácie na rok 2006 je dobrý a je výsledkom 
dlhoročnej stratégie JLF UK a usilovnej práce celej akademickej obce. Rozpis bol pridelený 
na základe ukazovateľov kvality predovšetkým vo vedecko-výskumnej činnosti, ale aj na 
základe kvalifikácie, počtu profesorov, docentov a PhD. pracovníkov fakulty. Vedenie UK 
prijalo zásadu, že rozpis sa bude robiť podľa metodiky MŠ SR, t.j. podľa kvalitatívnych 
ukazovateľov, na základe čoho bol rozpis pre JLF UK vyšší oproti roku 2005. 

P. tajomníčka informovala: 

- že fakulty dostávajú dotáciu zo štátneho rozpočtu ako zálohu, pričom zúčtovanie sa bude 
robiť k 31. 10. 2006 podľa počtu študentov zapísaných v novom akademickom roku; 

- o vyčlenení prostriedkov pred kritériálnym delením na fakulty a súčasti UK: na 
Rozvojový fond UK vo výške 8 000 tis. Sk (na Granty UK a na podporu mobilít interných 
a externých doktorandov), na Fond rektora UK vo výške 5 000 tis. Sk (na podporu 
výsledkov doktorandského štúdia, na odmeňovanie mladých vedeckých a pedagogických 
zamestnancov UK, podpora akademických mobilít a skvalitnenie vzdelávania, odmeny 
akademických funkcionárov, odmeny za mimoriadne akcie celouniverzitného významu) 
a na Daň z nehnuteľností vo výške 11 500 tis. Sk; 

- o kritériách delenia objemu dotácií v jednotlivých programoch a kategóriách pri rozpise 
dotácie na fakulty a súčasti UK; 

- o záväzných ukazovateľoch v pridelenom objeme dotácií (dotácie na mzdy a odvody, 
ktoré nesmú prekročiť 80 % objemu bežných výdavkov fakulty; účelovo pridelené 
prostriedky na štipendiá doktorandov a sociálne štipendiá a príspevok na zabezpečenie 
praktickej výučby študentov v zdravotníckom zariadení); 

- že je možné preniesť nedočerpanú dotáciu do roku 2007, ale musí sa jednať o zdôvodnený 
prenos dotácií. 

 Komisia pre rozpočet a hospodárenie AS JLF UK podporila a odporučila AS schváliť 
predložený návrh dekana. Zároveň vyzvala členov AS, aby na pracoviskách presadzovali 
účelné a hospodárne nakladanie s prostriedkami dotácie a aby podporovali iniciatívy vedenia 
o ďalšie získanie finančných prostriedkov z grantových agentúr ako ďalších zdrojov na 
financovanie potrieb pracovísk. Grantová úspešnosť a rozvoj kvalitatívnych ukazovateľov 
činnosti fakulty sú zárukou získania ďalších dotačných zdrojov. 

Komora zamestnancov a Komora študentov AS JLF UK podporili a odporučili 
schváliť predložený návrh dekana.  

Prof. MUDr. J. Hanáček, CSc. predložil návrh na uznesenie, aby sa jednalo s vedením 
MFN o použití finančných prostriedkov účelovo určených na praktickú výučbu študentov 
v zdravotníckom zariadení. P. dekan súhlasil s predloženým návrhom. 

Záver: AS JLF UK jednomyseľne schválil návrh dekana na rozpis dotácie štátneho rozpočtu 
na rok 2006 a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 8/2006.  

 P. dekan poďakoval za schválenie predloženého návrhu na rozpis dotácie štátneho 
rozpočtu na rok 2006. 

Rozdelenie dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2006 na programy, podprogramy do 
úrovne položiek a podpoložiek je uvedené v prílohe č. 1 zápisnice. 
 
 



K bodu č. 2 

 P. tajomníčka podala komentár k Výročnej správe o hospodárení JLF UK za rok 2005, 
ktorá bola vypracovaná v súlade s Metodickým usmernením MŠ SR a doplnená o prílohy 
spracované v tabuľkovej a grafickej forme. P. tajomníčka poukázala na hlavné skutočnosti, 
ktoré ovplyvnili finančnú, majetkovú a hospodársku situáciu fakulty a podrobne informovala 
o základných ekonomických ukazovateľoch, o hodnote majetku JLF UK, o vývoji miezd, 
vrátane zdrojov ich krytia, ako aj o vývoji niektorých ďalších vybraných ukazovateľov. 
Zároveň poďakovala všetkým zainteresovaným zamestnancom, ktorí sa podieľali na 
vypracovaní správy. 

 Komisia pre rozpočet a hospodárenie, ako aj Komora zamestnancov a Komora 
študentov AS JLF UK odporučili schváliť Výročnú správu o hospodárení JLF UK za rok 
2005 bez pripomienok. 

 Prof. MUDr. J. Hanáček, CSc. konštatoval, že za rok 2005 ako aj za predchádzajúce 
roky fakulte chýbali finančné prostriedky z dotácií nielen na bežnú prevádzku, ale hlavne na 
realizáciu rozvojových programov. Príčinou boli nízke dotácie prichádzajúce od štátu, ktoré 
nepokrývali ani nároky fakulty vyplývajúce z platnej legislatívy. Fakulta musela tento deficit 
kryť z mimorozpočtových prostriedkov, ktoré získala svojou aktivitou, a teda v podstate 
suplovala insuficientný štát. Poukázal na to, že žiadna z doterajších vlád SR nebola 
k vysokému školstvu ústretová. 

Záver: AS JLF UK jednohlasne schválil Výročnú správu o hospodárení JLF UK za rok 2005 
a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 9/2006. 

 P. dekan poďakoval za podporu predloženého návrhu. 
 
K bodu č. 3 

 P. dekan predložil návrh na uzatvorenie pracovného pomeru na pracovné miesta 
vysokoškolských učiteľov pre nasledovných zamestnancov JLF UK  nad 65 rokov veku: 

prof. MUDr. Jana Buchancová, CSc.  
prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc. 
doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, PhD., mim. prof. 
doc. MUDr. Eva Teodora Gáliková, CSc. 
prof. MUDr. Alexander Jurko, DrSc. 
prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc. 
prof. MUDr. Viliam Mézeš, DrSc.  
doc. Ing. Viera Mézešová, CSc. 
prof. MUDr. RNDr. Rudolf Pullmann, PhD.  
prof. MUDr. Štefan Straka, DrSc. 

 P. dekan uviedol, že sa jedná o profesorov a docentov, ktorí sú pre UK ako celok 
a pre JLF UK potrební z hľadiska lepšej kvalifikačnej štruktúry a zároveň sa jedná o 
skúsených vysokoškolských učiteľov, ktorých navrhli vedúci príslušných pracovísk. 

Pedagogická komisia, ako aj Komora zamestnancov a Komora študentov AS JLF UK 
odporučili schváliť predložený návrh. 

RNDr. E. Halašová, PhD. požiadala o vysvetlenie, či musia vysokoškolskí učitelia nad 
65 rokov veku podávať žiadosť o uzatvorenie pracovného pomeru, keď podľa Zákonníka práce 
môže zamestnávateľ ukončiť pracovný pomer len ak zamestnanec sám požiada o ukončenie 
pracovného pomeru. P. dekan a p. tajomníčka vysvetlili, že podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o 
výkone práce vo verejnom záujme sa na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pri výkone 
práce vo verejnom záujme vzťahuje Zákonník práce, ak tento zákon alebo osobitný predpis 
neustanovuje inak. V tomto prípade upravuje pracovnoprávne vzťahy zamestnancov vysokých 
škôl zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení (ôsma časť). 



 AS JLF UK sa o návrhu uznášal tajným hlasovaním. Zápisnica o výsledku tajného 
hlasovania je založená v dokumentácii AS. 

Záver: AS JLF UK v tajnom hlasovaní schválil uzatvorenie pracovných pomerov na 
pracovných miestach vysokoškolských učiteľov pre zamestnancov nad 65 rokov veku a prijal 
k tomuto bodu uznesenie č. 10/2006. 

 P. dekan poďakoval za schválenie predloženého návrhu. 
 
K bodu č. 4 

 P. dekan predložil návrh na zriadenie samostatného pracoviska Referátu pre ďalšie 
vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve v súvislosti s priznaním práv JLF UK uskutočňovať 
špecializačné štúdium v zdravotníctve v akreditovaných odboroch. Pracovisko bude 
zabezpečovať organizovanie akreditácie ďalších pracovísk, zaraďovanie uchádzačov do 
ďalšieho vzdelávania, ich evidenciu, vedenie dokumentácie a kontrolu plnenia podmienok 
v zmysle udelenia akreditácie, vydávanie diplomov a evidenciu absolventov. 

 Komisia pre rozpočet a hospodárenie, Komora zamestnancov a Komora študentov AS 
JLF UK odporučili schváliť zriadenie samostatného pracoviska. 

Záver: AS JLF UK jednohlasne schválil návrh dekana na zriadenie samostatného pracoviska 
a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 11/2006. 
 
K bodu č. 5 

V súvislosti s návrhom na zriadenie samostatného pracoviska – Referátu pre ďalšie 
vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve p. dekan predložil návrh na úpravu počtu a štruktúry 
pracovných miest neučiteľských zamestnancov, a to zvýšiť počet a štruktúru neučiteľských 
pracovných miest na pracovisku Dekanát o dve pracovné miesta vo funkcii „THP – 
technicko-hospodársky pracovník“, z toho jeden vo funkcii vedúceho. 

Komisia pre rozpočet a hospodárenie, ako aj Komora zamestnancov a Komora 
študentov AS JLF UK odporučili schváliť úpravu počtu a štruktúry pracovných miest 
neučiteľských zamestnancov. 

Záver: AS JLF UK jednohlasne schválil návrh dekana na úpravu počtu a štruktúry 
pracovných miest neučiteľských zamestnancov a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 12/2006. 
 
K bodu č. 6 

 P. dekan predložil návrh na zmenu Čl. 24 ods. 2 Štatútu JLF UK - úprava počtu 
prodekanov a rozdelenie oblastí ich činnosti v súvislosti so zabezpečením ďalšieho 
vzdelávania pracovníkov v zdravotníctve na JLF UK (vytvorenie miesta prodekana, ktorý 
bude zodpovedný za doktorandské a špecializačné štúdium v zdravotníctve). Uvedené miesto 
sa v najbližšej dobe nebude obsadzovať, ale až pri kreovaní nového Vedenia JLF UK. 

 Právna komisia, Komora zamestnancov, ako aj Komora študentov AS JLF UK 
odporučili schváliť návrh dekana na zmenu Štatútu JLF UK. 

Záver: AS JLF UK jednohlasne schválil návrh dekana na zmenu Štatútu JLF UK a prijal 
k tomuto bodu uznesenie č. 13/2006. 

P. dekan poďakoval za odsúhlasenie predložených návrhov k bodu 4, 5 a 6. 
 
K bodu č. 7 

 P. dekan predložil návrh kritérií na priznanie mimoriadnych štipendií študentom JLF 
UK vypracovaný podľa Čl. 9 Štipendijného poriadku UK v Bratislave. 

 Pedagogická komisia, ako aj Komora zamestnancov a Komora študentov AS JLF UK 
odporučili schváliť návrh kritérií na priznanie mimoriadnych štipendií študentom JLF UK. 



Záver: AS JLF UK jednohlasne schválil kritéria na priznanie mimoriadnych štipendií 
študentom JLF UK a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 14/2006. 

 P. dekan poďakoval za schválenie kritérií.  

Kritériá na priznanie mimoriadnych štipendií študentom JLF UK sú uvedené v prílohe 
č. 2 zápisnice. 
 
K bodu 8/ 

 Komora študentov AS JLF UK predložila návrh na úpravu Čl. 18 Zásad volieb do AS 
JLF UK – zmeniť funkčné obdobie členov komory študentov z dvoch rokov na štyri roky.  

 Právna komisia, ako aj Komora zamestnancov AS JLF UK odporučili schváliť 
predložený návrh. 

Záver: AS JLF UK jednohlasne schválil zmenu Čl. 18 Zásad volieb do AS JLF UK a prijal 
k tomuto bodu uznesenie č. 15/2006. 

 Predseda Komory študentov AS JLF UK poďakoval za podporu predloženého 
návrhu. 
 
K bodu 9/ 

a/  P. dekan: 

- informoval, že na slávnostnom zasadaní Vedeckej rady JLF UK rozšírenej o členov 
AS a akademickej obce JLF UK dňa 4. mája 2006 sa uskutoční slávnostné 
odovzdávanie dekrétov o priznaní práv uskutočňovať akreditované špecializačné 
študijné programy v kategórii lekár na JLF UK. Zároveň pozval všetkých členov AS 
na slávnostné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční za účasti ministra zdravotníctva SR; 

- informoval, že fakulta získala 15 grantov mladých vedeckých pracovníkov UK z 31 
podaných návrhov (v porovnaní z LF UK Bratislava je JLF UK úspešnejšia v počte 
získaných grantov); 

- informoval o pripravovanej zmene Študijného poriadku UK týkajúcej sa neuznávania 
absolvovaných predmetov študentom po opätovnom prijatí na štúdium po vylúčení zo 
štúdia alebo po zanechaní štúdia, ktorá bola navrhnutá na Kolégiu rektora UK. Proti 
návrhu boli predložené námietky FMFI UK, ktoré podporila aj JLF UK. 

- informoval o získaní stavebného povolenia na výstavbu Auly JLF UK; 

- informoval, že v dňoch 29. a 30. júna 2006 sa uskutoční medzinárodná evalvácia UK; 

- informoval, že v najbližších dňoch sa vedenie obráti na študentov s požiadavkou 
o vyplnenie dotazníkov týkajúcich sa hodnotenia pedagogického procesu za letný 
semester akad. roka 2005/2006. 

b/ Prof. MUDr. J. Hanáček, CSc. v súvislosti s informáciou p. dekana požiadal 
o prekontrolovanie zoznamu učiteľov uvedených v dotazníku „Hodnotenie 
pedagogického procesu študentmi“. P. dekan na základe uvedeného poveril prodekanov 
pre pedagogickú činnosť skontrolovať s vedúcimi jednotlivých pracovísk zoznam 
učiteľov v dotazníku a vyradiť zo zoznamu učiteľov, ktorí sú na dlhodobých pobytoch 
a ktorí nepôsobili na fakulte v hodnotenom období. 

c/  M. Haško v súvislosti s informáciou p. dekana požiadal aby zástupcovia JLF UK v AS 
UK nepodporili návrh na zmenu Študijného poriadku UK týkajúci sa neuznávania 
absolvovaných predmetov študentom po opätovnom prijatí na štúdium, ktorý bol 
navrhnutý na Kolégiu rektora UK. P. dekan súhlasil s uvedeným návrhom. AS JLF UK 
prijal k uvedenej problematike uznesenie č. 16/2006. 



d/  Ing. Ľ. Červeňová: 

- informovala o vypísaní výberového konania na nákup výpočtovej a multimediálnej 
techniky, ktoré je v štádiu uzatvárania; 

- informovala o vydaní vnútorných predpisov: „Základné náležitosti záverečných prác 
študentov na JLF UK“ v súlade so Smernicou rektora UK č. 5/2005 a „Zadávanie 
zákaziek s nízkymi hodnotami na dodanie tovarov, poskytovanie služieb 

a uskutočňovanie stavebných prác na JLF UK“ v súlade so zákonom o verejnom 
obstarávaní; 

- informovala o príprave vydania príkazu dekana o povinnosti zabezpečiť prednášky 
pre študentov študujúcich v jazyku anglickom aj v prípade účasti len jedného študenta 
na výučbe. 

 
K bodu 10/ 

a/  RNDr. E. Halašová a R. Hovset informovali o situácii v súvislosti s nahrádzaním 
výučby, ktorá sa mala uskutočniť v rámci voľných dní. P. dekan odpovedal, že výučba, 
ktorá sa neuskutoční z dôvodu sviatkov, dekanského a rektorského voľna, sa nenahrádza. 
Iba v prípade, že si študenti chcú výučbu sami nahradiť, je potrebné im dať takúto 
možnosť. 

b/  M. Haško predložil návrh na vyhlásenie doplňovacích volieb do AS JLF UK na voľné 
miesta v Komore študentov AS JLF UK. AS prijal k uvedenému uznesenie č. 17/2006.   

P. predsedníčka AS ukončila zasadanie a poďakovala členom AS a Vedeniu JLF UK 
za konštruktívny prístup k rokovaniu. 

 

UZNESENIA AS: 
 
8/2006 

AS JLF UK: 
a/  v súlade s § 27 ods. 1 pís. e/ zákona o vysokých školách schvaľuje návrh dekana na 

rozpis dotácie štátneho rozpočtu na rok 2006; 
b/  v súlade s Čl. 16 ods. 3 Štatútu JLF UK žiada dekana JLF UK rokovať s vedením MFN 

o takom investovaní účelovo viazaných finančných prostriedkov pre výučbu študentov na 
klinických výučbových základniach MFN, ktoré zvýši kvalitu pedagogického procesu, 
a referovať o ich konkrétnom využití na jesennom zasadaní AS.  

9/2006 

AS JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 pís. g)  zákona o vysokých školách schvaľuje Výročnú 
správu o hospodárení JLF UK za rok 2005. 

10/2006 

AS JLF UK v súlade s § 77 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov schvaľuje návrh dekana na uzatvorenie pracovného pomeru 
na pracovné miesta vysokoškolských učiteľov nasledovným zamestnancom nad 65 rokov 
veku: prof. MUDr. Jane Buchancovej, CSc., prof. MUDr. Jánovi Buchancovi, DrSc., doc. 
MUDr. Želmíre Fetisovovej, PhD., mim. prof., doc. MUDr. Eve Teodore Gálikovej CSc., 
prof. MUDr. Alexandrovi Jurkovi, DrSc., prof. MUDr. Júliusovi Mazuchovi, DrSc., prof. 
MUDr. Viliamovi Mézešovi, DrSc., doc. Ing. Viere Mézešovej, CSc., prof. MUDr. RNDr. 
Rudolfovi Pullmannovi, PhD. a prof. MUDr. Štefanovi Strakovi, DrSc. 



11/2006 

AS JLF UK v súlade s Čl. 16 ods. 1 pís. 1/ Štatútu JLF UK vyslovuje súhlas so zriadením 
samostatného Referátu pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve. 

12/2006 

AS JLF UK v súlade s Čl. 21 ods. 2 pís. k/ Štatútu JLF UK schvaľuje úpravu počtu a štruktúry 
pracovných miest neučiteľských zamestnancov JLF UK na pracovisku Dekanát nasledovne: 
počet zamestnancov sa zvyšuje o dve pracovné miesta vo funkcii „THP – technicko-
hospodársky pracovník“, z toho jeden vo funkcii vedúceho.  

Po úprave je počet a štruktúra pracovných miest neučiteľských zamestnancov JLF UK 
na pracovisku Dekanát nasledovná: 

PRACOVISKO S,D L,T THP R 
Dekanát   34 24 

 
13/2006  

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 Čl. 24 Štatútu 
JLF UK nasledovne: „Fakulta má najviac šesť prodekanov a to pre tieto oblasti: 

a) rozvoj fakulty (prvý prodekan), 

b) vedecko-výskumná činnosť, 

c) pedagogická činnosť v študijnom programe všeobecné lekárstvo, 

d) pedagogická činnosť v študijnom programe všeobecné lekárstvo pre študentov 

študujúcich v jazyku anglickom a zahraničné vzťahy, 

e) pedagogická činnosť v ošetrovateľstve a v nelekárskych študijných programoch, 

f) doktorandské a špecializačné štúdium v zdravotníctve.“ 
 
14/2006 

AS JLF UK v súlade s Čl. 21 ods. 2 písm. j) Štatútu JLF UK schvaľuje kritériá na priznanie 
mimoriadnych štipendií študentom JLF UK.  

15/2006 

AS JLF UK v súlade s Čl. 21 ods. 2 písm. j) Štatútu JLF UK schvaľuje zmenu Čl. 18 Zásad 
volieb do AS JLF UK nasledovne: „Funkčné obdobie členov Senátu je štyri roky.“ 

16/2006 

AS JLF UK odporúča zástupcom našej fakulty v AS UK, aby podporili verziu III. Návrhu 
rektora na uznávanie absolvovaných predmetov študentom po opätovnom prijatí na štúdium 
po vylúčení zo štúdia alebo po zanechaní štúdia, ktorú predložila  FMFI UK, a ktorá sa týka 
zmeny Čl.24 Študijného poriadku UK. 

17/2006 

AS JLF UK odporúča vyhlásiť doplňovacie voľby do Komory študentov AS JLF UK na 
jesennom zasadaní AS JLF UK. 

 
V Martine dňa 12. 5. 2006 
 
 
 

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



Príloha č. 1 zápisnice 
 

Rozdelenie dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2006 
na programy, podprogramy do úrovne položiek a podpoložiek  

 
 Akademický senát JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 pís. e/ zákona o vysokých školách 
schvaľuje návrh dekana na rozdelenie dotácie štátneho rozpočtu na rok 2006 nasledovne:  
 

Čl. 1 
Základné ustanovenia 

 
(1) UK v Bratislave predložila JLF UK v Martine rozpis dotácie na rok 2006 tak, ako bol 

schválený na Kolégiu rektora UK dňa 27. marca 2006 a na zasadaní AS UK dňa 12. 
apríla 2006.   

 
(2) V rámci rozpisu sú poskytnuté štyri druhy dotácií:  

- uskutočňovanie akreditovaných študijných programov,  
- výskumná činnosť, 
- rozvoj vysokej školy,  
- sociálna podpora študentov. 
 

(3) Na zabezpečenie hlavných úloh a s nimi súvisiacich čiností bola JLF UK  pridelená 
dotácia na rok 2006 v celkovej výške 202,469 tis. Sk, z toho účelovo určené finančné 
prostriedky pre výučbu študentov na klinických výučbových základniach predstavujú 
69,799 tis. Sk. Konkrétne čiastky pridelenej dotácie na jednotlivé programy, resp. 
podprogramy: 
a) program 077 11 - VŠ vzdelávanie a zabezpečenie prevádzky VŚ – 176,932 tis. 
Sk 
b) podprogram 077 12 01 – prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj – 
12,252 tis. Sk  
c) program 077 06 – sociálne štipendiá a študentské pôžičky – 3,888 tis. Sk 
d)program 077 07 – podpora stravovania, ubytovania, športových a kultúrnych aktivít 
– 9,397 tis. Sk 
 

(4) Podrobný rozpis dotácie podľa jednotlivých programov, podprogramov na kategórie je 
uvedený v prílohe č. 1.  

 
(5) JLF UK a zodpovední vedúci pracovísk sú povinní pri čerpaní finančných 

prostriedkov dodržiavať záväzné ukazovatele dotácie, čo znamená vyčerpať prídel 
dotácie na rok 2006 z prostriedkov na daný program, podprogram a prvok. Prípadné 
nedočerpanie výdavkov v roku 2006 musí byť osobitne a riadne zdôvodnené (musí 
byť viazané na nesplnenie úlohy, príp. cieľa). 

 
Čl. 2 

Všeobecné zásady čerpania prostriedkov z dotácie 
 

(1) Pridelené finančné prostriedky je nutné čerpať v súlade so zámermi a cieľmi    
programov, podprogramov a prvkov na ktoré sú poskytnuté. Zodpovední vedúci 
pracovísk a riešitelia projektov sú ďalej povinní dodržiavať záväzné ukazovatele, 
pridelené dotácie účelne a  hospodárne  použiť, predkladať podklady do účtovnej 
evidencie. V evidencii sa musí dodržiavať štruktúra podľa platnej rozpočtovej, 
účtovnej a ekonomickej klasifikácie na rok 2006. 



(2) Finančné prostriedky, ktoré boli JLF UK pridelené na dotačný účet, sa uhrádzajú 
priamo z dotačného účtu. 

(3) Pre čerpanie prostriedkov z dotácie platia ustanovenia platných všeobecne-záväzných 
právnych predpisov (zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon 
o verejnom obstarávaní, Pravidlá hospodárenia, ...). 

 
Čl. 3 

 Rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu 
 

(1) Dotácia rozpísaná na rok 2006 je určená najmä na úhradu:  

a) bežných výdavkov  – výdavky na mzdy a platy, príspevky do poisťovní a úradu práce 
sociálnych vecí a rodiny, výdavky na prevádzku objektov, nákup 
materiálu určeného na spotrebu,  výdavky za tovary a služby, 

b) kapitálových výdavkov – výdavky určené na obstaranie hmotného majetku (vstupná 
cena nad  30.000,- Sk a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok) 
a nehmotného majetku (vstupná cena nad 50.000,- Sk), vrátane 
výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku, 

c) bežných transferov  – platby účelovo určené právnickým a fyzickým osobám 
(štipendiá študentom a doktorandom dennej formy štúdia, 
príspevok MFN za klinickú výučbu študentov medicíny). 

(2) Dotácia zo štátneho rozpočtu na rok 2006 je rozpísaná v celkovom objeme 202,469 
tis. Sk,  

          z toho:  - kapitálové výdavky              808 tis. Sk 
           - bežné výdavky             120,435 tis. Sk 
                   - transfery                     11,427 tis. Sk 
    - klinické pracoviská         69,799 tis. Sk  

(3) O použití finančných prostriedkov na kapitálové výdavky v sume 808 tis. Sk 
rozhoduje po prerokovaní vo vedení fakulty dekan. Dekan následne podá informáciu 
o čerpaní týchto prostriedkov na najbližšom zasadaní Akademického senátu JLF UK. 

(4) Dotácia na bežné výdavky v sume 120,435 tis. Sk sa skladá z: 
- dotácie na mzdy  : 76,919 tis. Sk  
- dotácie na odvody  : 29,695 tis. Sk 
- dotácie na tovary a služby : 13,441 tis. Sk 

(5) V kategórii transferov vo výške11,427 tis. Sk sú rozpísané: 

a) prostriedky na úhradu sociálnych  štipendií študentom denného štúdia, ktorí poberajú 
štipendium v zmysle platných predpisov o poskytovaní štipendií študentom vysokých 
škôl. Dotácie na sociálne štipendiá sú prideľované účelovo, študent má na sociálne 
štipendium právny nárok a preto musia byť pokryté v plnej výške; Zálohovo bolo JLF 
UK pridelených 1,828 tis. Sk;  

b) prostriedky na úhradu motivačných – prospechových štipendií vo výške 1,905 tis. Sk; 

c) prostriedky na úhradu mimoriadnych štipendií vo výške 154 tis. Sk; 

d) štipendiá  doktorandov na úrovni tarifných platov zdravotníckej tabuľky a nárokových 
príplatkov na existujúcich doktorandov podľa inventúry k 31. októbru 2005 vo výške 
7,495 tis. Sk.  

e) príspevky na športové aktivity telovýchovnej jednote TJ Slávia Medik a športovému 
klubu ROB pri JLF UK v Martine vo výške 45 tis. Sk. 



(6) V pridelenej dotácii na transfery sú účelovo pridelené finančné prostriedky za 
poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a zabezpečenie prevádzky vysokých 
škôl vo výške 69,799 tis. Sk určené na financovanie praktickej výučby študentov 
lekárskych a zdravotníckych študijných odborov na klinických pracoviskách 
zdravotníckeho zariadenia vybraného na základe verejného obstarávania.  

(7) Podrobné členenie výdavkov dotácie zo štátneho rozpočtu  na položky a podpoložky 
podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie je uvedené v tabuľkách 
v prílohe č. 1. 

 
Čl. 4 

Záverečné ustanovenia 
 

(1) Dotácia zo štátneho rozpočtu môže byť použitá len na účely, na ktoré bola určená.  

(2) Návrh na čerpanie dotácie pridelenej na program 077 07 – podpora stravovania, 
ubytovania predkladá a o použití rozhoduje riaditeľ študentského domova.  

(3) Finančné prostriedky na tovary a služby pridelené v rámci dotácie na podprogram 077 
12 01 – prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj sú určené na účel, ktorý 
je na rok 2006 sformulovaný v popise zodpovedajúceho prvku v rámci podprogramu 
vysokoškolská veda a technika. 

(4) O konečnom použití finančných prostriedkov rozhoduje a zodpovedá dekan fakulty. 

(5) Pri čerpaní  výdavkov z dotácie sú všetci zodpovední vedúci pracovísk, účelových a 
informačných zariadení povinní rešpektovať a dôsledne dodržiavať: 

a) ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov – najmä zákon NR SR č. 
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon NR SR č. 523/2003 
Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, univerzitné a vnútrofakultné nariadenia; 

b) účelné a hospodárne nakladanie s prostriedkami dotácie, dodržiavanie podmienok, za 
ktorých sa finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu poskytli,  

c) plniť všetky príkazy rektora UK, najmä č. 2/2004 a príkazy dekana JLF UK, najmä č. 
2/2004, Pravidlá hospodárenia RUK a prijímať na pracovisku úsporné opatrenia. 

(6) Uznesenie nadobúda účinnosť schválením v Akademickom senáte JLF UK v Martine 
dňa 2. mája 2006. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



Príloha č. 1 
   

Rozdelenie dotácie na bežné výdavky na rok 2006 
 
 

07711 – 0942 – VŠ vzdelávanie a zabezpečenie prevádzky VŠ                     tab. č. 1 
 

Funkč. 
klas. 

 
Kateg. 

 
Podpoložka 

Schválená 
dotácia 

na rok 2006 
v tis.Sk 

0942  611 - Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkčný plat 59,570 
  612 - Príplatky 6,000 
  614 - Odmeny 200 
 610 Úhrn za kategóriu 610 65,835 
    
  621 - Poistné do všeobecnej zdravotnej poisťovne 4,520 
  622 - Poistné do spoločnej zdravotnej poisťovne 500 
  623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 1,500 
   6,520 
  625001 - Na nemocenské poistenie 920 
  625002 - Na starobné poistenie 9,200 
  625003 - Na úrazové poistenie 520 
  625004 - Na invalidné poistenie 2,000 
  625005 - Na poistenie v nezamestnanosti 650 
  625006 -  Na garančné poistenie 164 
  625007 - Na poistenie do rezervného fondu 3,200 
 620 Úhrn za kategóriu 620 23,174 
    
  631001 - Cestovné náhrady - tuzemské 250 
  632001 - Energie 5,730 
  632002 - Vodné, stočné 230 
  632003 - Poštové služby a telekomunikačné služby 510 
  637014 - Stravovanie 726 
  637016 - Prídel do sociálneho fondu  566 
  Úhrn za kategóriu 630 8,012 
    

724 630 637004 - Klinické pracoviská 69,799 
    
  Celkom vysoká škola s klinickými pracoviskami 166,820 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



0771201 – 01404 – Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj tab. č. 2 
 

 
Funkč. 
klas. 

 
Kateg. 

 
Podpoložka 

Schválená 
dotácia 

na rok 2006 
v tis.Sk 

01404  611 - Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkčný plat 7,162 
  612 - Príplatky 500 
    
 610 Úhrn za kategóriu 610 7,662 
    
  621 - Poistné do všeobecnej zdravotnej poisťovne 530 
  622 - Poistné do spoločnej zdravotnej poisťovne 30 
  623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 200 
   760 
  625001 - Na nemocenské poistenie 110 
  625002 - Na starobné poistenie 1,077 
  625003 - Na úrazové poistenie 60 
  625004 - Na invalidné poistenie 230 
  625005 - Na poistenie v nezamestnanosti 80 
  625006 -  Na garančné poistenie 20 
  625007 - Na poistenie do rezervného fondu 360 
 620 Úhrn za kategóriu 620 2,697 
    
  631001 - Cestovné náhrady - tuzemské 50 
  631002 - Cestovné náhrady - zahraničné 50 
  632003 - Poštové služby a telekomunikačné služby  90 
  633002 - Výpočtová technika  30 
  637004 – Uloženie a likvidácia odpadu 40 
  633006 - Všeobecný materiál 188 
  637006 – Oponentské posudky 36 
  635004 - Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení 535 
  637003 - Propagácia, reklama, inzercia 30 
  637016 - Prídel do sociálneho fondu 36 
 630 Úhrn za kategóriu 630 1,085 
    
  Bežné výdavky -základný výskum spolu 11,444 

    

Kapitálové výdavky   
    
  713004 - Prev.strojov.,prístr.,zariadení,techniky a náradia 808 
    
 710 Úhrn za kategóriu 710 808 
    
  Základný výskum celkom 12,252 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



0771503 – 09605 –  Podpora stravovania, ubytovania, športových   tab. č. 3 
a kult. aktivít 

 
Funkč. 
klas. 

 
Kateg. 

 
Podpoložka 

Schválená 
dotácia  

na rok 2006 
v tis. Sk 

09605  611 - Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkčný plat 2,902 
  612 - Príplatky 500 
  614 - Odmeny 20 
    
 610 Úhrn za kategóriu 610 3,422 
    
  621 - Poistné do všeobecnej zdravotnej poisťovne 269 
  622 - Poistné do spoločnej zdravotnej poisťovne 26 
  623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 55 
   350 
  625001 - Na nemocenské poistenie 50 

  625002 - Na starobné poistenie 528 
  625003 - Na úrazové poistenie 28 
  625004 - Na invalidné poistenie 105 
  625005 - Na poistenie v nezamestnanosti 35 
  625006 -  Na garančné poistenie 9 
  625007 - Na poistenie do rezervného fondu 100 
    
 620 Úhrn za kategóriu 620 1,205 
    
  632001 - Energie 3,054 
  632002 - Vodné, stočné 550 
  637014 – Stravovanie 70 
  634016 - Prídel do sociálneho fondu 34 
 630 Úhrn za kategóriu 630 3,708 
    
  Celkom študentský domov 8,335 

 
07711 – 0943 – Doktorandi        tab. č. 4 

 
Funkč. 
klas. 

 
Kateg. 

 
Podpoložka 

Schválená 
dotácia 

na rok 2006 
v tis. Sk 

0943  621 - Poistné do všeobecnej zdravotnej poisťovne 520 
  622 - Poistné do spoločnej zdravotnej poisťovne 100 
  623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 120 
   740 
  625001 - Na nemocenské poistenie 100 
  625002 - Na starobné poistenie 1,049 
  625003 - Na úrazové poistenie 60 
  625004 - Na invalidné poistenie 220 
  625005 - Na poistenie v nezamestnanosti 75 
  625007 - Na poistenie do rezervného fondu 375 
    
 620 Úhrn za kategóriu 620 2,619 
    
  642036 - Na štipendiá 7,494 
    
 640 Úhrn za kategóriu 640 7,494 
    
  Celkom doktorandi dennej formy štúdia 10,113 
 
 
 

   



0771501, 0771502 – 0942 – Sociálne štipendiá a študentské pôžičky  tab. č. 5 

 
Funkč. 
klas. 

 
Kateg. 

 
Podpoložka 

Schválená 
dotácia na rok 

2006 
v tis.Sk 

0942 640 642036 - sociálne štipendiá 1,828 
 640 642036 - motivačné štipendiá 1,905 
 640 642036 – mimoriadne štipendiá 154 
    
  Úhrn za kategóriu 640 3,888 

 
 
 
0771503 – 09603 –  Podpora stravovania, ubytovania, športových   tab. č. 6 

a kult. aktivít 

 
Funkč. 
Klas. 

 
Kateg. 

 
Podpoložka 

Schválená 
dotácia 

na rok 2006 
v tis. Sk 

09603 630 637014 – Stravovanie 1,017 
    
  Celkom na stravu študentom 1,017 

 
 
 
0771503 – 0810 –  Podpora stravovania, ubytovania, športových   tab. č. 7 

a kult. aktivít  

 
Funkč. 
klas. 

 
Kateg. 

 
Podpoložka 

Schválená 
dotácia 

na rok 2006 
v tis.Sk 

0810 640 642001 - Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu 45 
    

  Celkom TJ + ROB 45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Porovnanie rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu na rok 2006 

s rokom 2004 a 2005 
 

Suma v tis. Sk  

Program/podprogram 

 

Kategória Schválená 
dotácia 
2004 

Schválená 
dotácia 2005 

Schválená 
dotácia 
2006 

610 – mzdy 50,828 57,264 65,835 
620 – odvody 17,891 20,157 23,174 
630 – tovary a služby 7,209 9,734 8,012 
640 – klinické pracoviská 92,578 86,580 69,799 
620 – doktorandi odvody 1,313 1,967 2,618 

077 01 – VŠ vzdelávanie 
a zabezpečenie 
prevádzky VŠ 

640 – doktorandi štipendiá 3,758 5,628 7,494 

Spolu 077 01: 173,577 181,330 176,932 
610 – mzdy 765 4,103 7,662 
620 – odvody 269 1,444 2,697 
630 – tovary a služby 1,026 600 1,085 

077 02 01 – Prevádzka 
a rozvoj infraštruktúry 
pre výskum a vývoj 

700 – kapitálové výdavky 740 475 808 

Spolu 077 02 01: 2,800 6,622 12,252 
640 – sociálne štipendiá 1,438 2,919 1,828 
640 – motivačné štipendiá 0 0 1,905 

077 06 – Sociálne 
štipendiá a študentské 
pôžičky 640 – mimoriadne štipendiá 0 0 154 

Spolu 077 06: 1,438 2,919 3,888 
610 – mzdy 1,237 3,325 3,422 
620 – odvody 435 1,170 1,205 
630 – tovary a služby 2,257 3,766 3,708 
630 – hlavné jedlá 173 384 1,017 

077 07 – Podpora 
stravovania, ubytovania, 
športových a kultúrnych 
aktivít 

640 – TJ, ROB 25 38 45 

Spolu 077 07: 4,127 8,683 9,397 

Celkom: 181,942 199,554 202,469 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Príloha č. 2 zápisnice 

 
 

Kritériá na priznanie mimoriadnych štipendií študentom JLF UK 
podľa Čl. 9 Štipendijného poriadku UK v Bratislave 

 

1. Dekan môže na návrh prodekanov fakulty alebo z vlastného rozhodnutia priznať 
mimoriadne štipendium študentovi v dennej forme štúdia, ktorý študuje študijný 
program prvého a druhého stupňa za: 

a) vynikajúci výsledok vo vedeckej činnosti, v športovej činnosti (napr. 
autorstvo alebo spoluautorstvo práce, ktorá predstavuje výnimočný prínos 
v oblasti vedy alebo výskumu a výučby v rámci pracovísk JLF UK), 

b) úspešnú reprezentáciu fakulty, UK alebo Slovenskej republiky v študentských 
vedeckých činnostiach alebo vo vedomostných a športových súťažiach, 

c) za príkladný občiansky postoj študenta fakulty, ktorý svojím prejavom činom, 
alebo spôsobom preukázal vysoký stupeň morálky a občianskeho 
uvedomienia a prispel tak k šíreniu dobrého mena fakulty alebo UK, 

d) za aktívny podiel na činnosti a rozvoji fakulty, 

e) vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia, 

f) mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu študenta. 

2. Mimoriadne štipendium sa priznáva najviac vo výške jedenaštvrťnásobku základu 
zisteného podľa § 92 ods. 1 zákona o vysokých školách; takto určená výška sa 
zaokrúhľuje na celé tisíckoruny nahor. 

3. O priznávaní mimoriadnych štipendií pridelených na tento účel fakulte, rozhoduje za 
podmienok stanovených v ods. 1 a na základe štipendijného poriadku JLF UK dekan 
fakulty. 

4. Mimoriadne štipendium možno priznať za ten istý výsledok v činnosti alebo súťaži 
podľa ods. 1 písm. a) až d) len raz. 

5. Mimoriadne štipendium je možné priznať osobitne za výsledky v rôznych kolách, či 
ročníkoch súťaží. 

6. Mimoriadne štipendium podľa ods. 1 písm. e) a f) sa obvykle priznáva 
v akademickom roku, v ktorom nastala skutočnosť, za  ktorú sa priznáva, alebo 
najneskôr do konca kalendárneho roku, v ktorom príslušný akademický rok končí. 

7. S priznaním mimoriadneho štipendia je spojené aj udelenie Akademickej pochvaly 
dekana, resp. Ceny dekana JLF UK. 

8. Mimoriadne štipendiá je možné priznať v celkovej sume do výšky na to účelovo 
určených finančných prostriedkov. 

 

 

 

 
 


