
Z á p i s n i c a  

zo zasadania Akademického senátu Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 22. apríla 2013 

Prítomní: 

-  členovia AS:. doc. MUDr. M. Adamkov, CSc., mim. prof., doc. Mgr. M. Bašková, PhD., Mgr. 

I. Bóriková, PhD., doc. RNDr. A. Drgová, CSc., doc. RNDr. Erika Halašová, PhD , prof. MUDr. 

K. Javorka, DrSc., prof. RNDr. P. Kaplán, CSc., MUDr. B. Kolarovszki, PhD., RNDr. Z. 

Lasabová, PhD., Ing. A. Lepejová, CSc., doc. MUDr. J. Ľupták, PhD., doc. MUDr. Y. Mellová, 

CSc., MUDr. Anton Mikolajčík, PhD., prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc., MUDr. E. Nováková, 

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

PhD. mim. prof., MUDr. V. Švihrová, CSc., doc. MUDr. J. Višňovský, CSc., mim. prof., prof. 

MUDr. M. Zibolen, CSc., M. Bánová, T. Buday, J. Čabala, A. Fullová, M. Kendra, L. Stodola, K. 

Jánošíková, A. Simeunovic, MUDr. Siváková, D. Gočová 

-  členovia Vedenia: prof. MUDr. J. Danko, CSc., doc. MUDr. O. Osina, PhD., doc. MUDr. R. 

Péčová, PhD., prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

 

Ospravedlnení:  
- členovia AS: prof. MUDr. K. Adamicová, PhD,  prof. MUDr. P. Bánovčin, CSc.,  prof. MUDr. 

M. Mokáň, DrSc., FRCP Edin., prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD., doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., 

Ing. Ľ. Červeňová, I. Majling, V. Sokolíková 

 

Akademický senát JLF UK (ďalej aj „AS JLF UK“ a „AS“) bol uznášaniaschopný. 

Zasadanie viedla predsedníčka AS JLF UK prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. 

Členovia AS JLF UK jednomyseľne schválili nasledovný program zasadania: 

 

1. Sľub novozvolených členov AS JLF UK 

2. Návrh predsedníctva AS JLF UK na doplnenie stálych komisií AS JLF UK 

3. Návrh predsedníctva AS JLF UK na vyhlásenie riadnych volieb do AS JLF UK z radov 

zamestnancov 

4. Návrh predsedníctva AS JLF UK na vyhlásenie doplňovacích volieb do AS UK z radov 

študentov 

5. Návrh dekana na :  

a) metodiku rozpisu dotácie štátneho rozpočtu na rok 2013 na programy a podprogramy,  

b) návrh rozpisu miezd na pracoviská a súčasti JLF UK na rok 2013, 

c) rozpočet výnosov a nákladov na rok 2013.  

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

zdrojov JLF UK na rok 2013 

7. Návrh dekana JLF UK na zmenu názvu Ústavu nelekárskych študijných programov JLF 

UK 

8. Návrh dekana JLF UK na zmenu štruktúry: 

a) Ortopedickej kliniky JLF UK a UNM 

b) Rádiologickej kliniky JLF UK a UNM 

c) Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK a UNM 

d) AKAS-u 

e) Oddelenia pre ďalšie vzdelávanie zdravotných pracovníkov JLF UK 

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 2014/2015 

10. Návrh dekana na Podmienky prijatia na štúdium študijných programov 3. stupňa na JLF 

UK pre akademický rok 2014/2015 

11. Návrh dekana JLF UK na výšku školného a poplatkov na akademický rok 2014/2015 

12. Informácia dekana o návrhu Zmluvy o praktickej výučbe študentov a o zriadení klinických 

výučbových základniach v UNM 

13. Návrh študijných programov JLF UK na akademický rok 2013/2014 



14. Informácia dekana JLF UK o aktuálnom stave pri nadobúdaní nehnuteľného majetku 

v lokalite Malá Hora, Martin 

15. Návrh dekana na asanáciu chaty v Sklabinskom Podzámku 

16. Výročná správa o činnosti JLF UK za rok 2012 

17. Výročná správa o hospodárení JLF UK za rok 2012 

18. Informácie členov Vedenia JLF UK 

19. Rôzne 

 

K bodu 1/ 

 

Dňa 2. októbra 2012 sa uskutočnili doplňovacie voľby do študentskej časti AS JLF UK na 4 voľné 

miesta po absolventoch fakulty.  

Dvaja zvolení študenti – Veronika Sokolíková a Jozef Čabala si osvedčenia o zvolení prevzali na 

predchádzajúcom zasadnutí AS JLF UK. Ďalšie dve novozvolené študentky: Katarína Jánošíková, 

zvolená vo volebnej oblasti č. 12 (študenti 1. - 5. ročníka študijného programu Ošetrovateľstvo 

a nelekárskych študijných programov) a Aida Simeunovic, zvolená vo volebnej oblasti č. 13 

(študenti 1. - 6. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo študujúci v anglickom jazyku), 

si prevzali osvedčenia o zvolení na dnešnom zasadnutí AS JLF UK a v súlade s čl. 5 ods. 3 

Rokovacieho poriadku AS JLF UK zložili sľub člena AS JLF UK.  

 

K bodu 2/ 

 

Predsedníctvo AS JLF UK na návrh študentskej časti AS JLF UK predložilo návrh na doplnenie 

stálych komisií AS JLF UK o novozvolených členov študentskej časti AS JLF UK nasledovne:  

- Katarínu Jánošíkovú za členku Pedagogickej komisie, 

- Aidu Simeunovic za členku Pedagogickej komisie. 

AS JLF UK hlasoval o návrhu tajne. Zápisnica o výsledku tajného hlasovania je založená 

v dokumentácii AS JLF UK. 

 

Záver: Akademický senát JLF UK v súlade s Čl. 34 Rokovacieho poriadku AS JLF UK 

jednomyseľne zvolil Katarínu Jánošíkovú a Aidu Simeunovic za členky Pedagogickej komisie AS 

JLF UK.  

 

K bodu 3/ 

 

Predsedníctvo AS JLF UK predložilo návrh na vyhlásenie riadnych volieb do AS JLF UK z radov 

zamestnancov vo volebnej oblasti č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5  na funkčné obdobie od 30.5.2013 do 

29. 5. 2017 a navrhlo stanoviť:  

a/ deň konania volieb: 13. mája 2013  

b/ miesto konania volieb: Zasadacia miestnosť Vedeckej rady JLF UK, Malá Hora č. 4A,  

                    Martin 

c/ čas konania volieb:  10:00 – 15:00 hod. 

Ďalej predložilo návrh na vymenovanie členov Volebnej komisie pre riadne voľby do AS JLF UK 

v zložení: MUDr. Martina Šutovská, PhD.   

  MUDr. Peter Ďurdík, PhD. 

  MUDr. Mgr. Peter Štiak 

  Miriam Bánová 

  Jozef Čabala 

 



Záver: Akademický senát JLF UK jednomyseľne schválil: 

a/ deň konania volieb: 13. mája 2013  

b/ miesto konania volieb: Zasadacia miestnosť Vedeckej rady JLF UK, Malá Hora č. 4A,  

                    Martin 

c/ čas konania volieb:  10:00 – 15:00 hod. 

Ďalej schválil Volebnú komisiu pre riadne voľby do AS JLF UK v zložení: MUDr. Martina 

Šutovská, PhD., MUDr. Peter Ďurdík, PhD., MUDr. Mgr. Peter Štiak, Miriam Bánová a Jozef 

Čabala. Akademický senát JLF UK prijal k tomuto bodu uznesenie č. 1/2013.  

 

P. predsedníčka AS JLF UK oznámila, že návrhy kandidátov sa budú prijímať do 7. mája 2013 do 

15:00 hod. na sekretariáte dekana, Dekanát, Malá Hora 4A, Martin osobne, príp. poštou.  

 

K bodu 4/ 

 

Predsedníctvo AS JLF UK predložilo návrh na vyhlásenie doplňovacích volieb do Akademického 

senátu UK za JLF UK na 1 zástupcu študentskej časti akademickej obce JLF UK do 

Akademického senátu UK a navrhuje stanoviť:  

a/ deň konania volieb: 13. mája 2013 

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

c/ čas konania volieb: od 10,00 hod. do 15,00 hod. 

Ďalej predkladá návrh na Volebnú komisiu pre doplňovacie voľby do AS UK v zložení:  

 MUDr. Martina Šutovská, PhD.  

 MUDr. Peter Ďurdík, PhD. 

 MUDr. Mgr. Peter Štiak 

 Miriam Bánová 

 Jozef Čabala 

 

Záver: Pri hlasovaní sa jeden člen zdržal hlasovania, AS JLF UK väčšinou prítomných členov 

schválil: 

a/ deň konania volieb: 13. mája 2013  

b/ miesto konania volieb: Zasadacia miestnosť Vedeckej rady JLF UK, Malá Hora č. 4A,  

                    Martin 

c/ čas konania volieb:  10:00 – 15:00 hod. 

Ďalej schválil Volebnú komisiu pre doplňovacie voľby do AS UK v zložení: MUDr. Martina 

Šutovská, PhD., MUDr. Peter Ďurdík, PhD., MUDr. Mgr. Peter Štiak, Miriam Bánová a Jozef 

Čabala. Akademický senát JLF UK prijal k tomuto bodu uznesenie č. 2/2013. 

 

K bodu 5/ 

 

P. dekan predložil návrh na :  

a) metodiku rozpisu dotácie štátneho rozpočtu na rok 2013 na programy a podprogramy,  

b) návrh rozpisu miezd na pracoviská a súčasti JLF UK na rok 2013, 

c) rozpočet výnosov a nákladov na rok 2013.  

 



Predsedníctvo AS, zamestnanecká ani študentská časť nemali pripomienky k návrhu. Návrh bol 

zaslaný na vyjadrenie Pedagogickej komisii, Komisii pre rozpočet a hospodárenie a Vedeckej 

komisii, ktoré ho bez pripomienok odporučili schváliť. 
 

Záver: 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: 

1. schválil jednomyseľne rozpis dotácie štátneho rozpočtu na Jeseniovej LF UK v Martine 

na programy, podprogramy do úrovne položiek a podpoložiek na rok 2013. 

2. schválil jednomyseľne „Metodiku rozpisu dotácie na mzdy pracoviskám a účelovým 

zariadeniam JLF UK na rok 2013“, pričom pracoviskám, pre ktoré je vypočítaný objem 

mzdových prostriedkov  nižší ako potreba na rok 2013, sa rozpis miezd upraví na túto 

hodnotu. Rozdiel súčtu plusových hodnôt pracovísk, ktoré dosiahli nárast oproti 

garantovanému minimu a objemu použitého na zvýšenie rozpočtu pracovísk, ktoré klesli 

pod garantované minimum, sa rozdelí medzi pracoviská, ktoré dosiahli nárast oproti 

garantovanému minimu, a to úmerne tomuto nárastu, maximálne však do výšky 10%. 

3. schválil jednomyseľne rozpočet výnosov a nákladov JLF UK na rok 2013: 

 a) v predpokladanom objeme výnosov 15 386 351 EUR v hlavnej činnosti, 117 015 

EUR v podnikateľskej činnosti, 

 b) v predpokladanom objeme nákladov 14 905 157 EUR v hlavnej činnosti, 111 165 

EUR v podnikateľskej činnosti, 

 c) v predpokladanom kladnom výsledku hospodárenia vo výške 481 194 EUR v hlavnej 

činnosti, 5 850 EUR v podnikateľskej činnosti. 

 

Akademický senát odporučil dekanovi fakulty oboznámiť všetky pracoviská s Metodikou rozpisu 

miezd na rok 2013 a s jednotlivými vedúcimi: 

- analyzovať dosiahnuté výsledky, 

- u pracovísk, ktoré dlhodobo nezabezpečujú krytie mzdových nárokov zamestnancov 

prijať také opatrenia, ktoré budú v nasledujúcich rokoch garantovať zlepšenie výkonov 

v hodnotených oblastiach, 

- informovať pracoviská, že JLF UK nemá vytvorené rezervy na úhradu finančných 

nárokov a ďalších požiadaviek na mzdy, platy, tovary a služby a pridelený objem 

prostriedkov z dotačných a nedotačných zdrojov JLF UK je konečný. 

Akademický senát prijal k tomuto bodu uznesenie č. 3/2013.  

 

P. dekan poďakoval za podporu predloženého návrhu.  

 

K bodu 6/ 

 

P. dekan predložil návrh o použití finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných 

zdrojov JLF UK na rok 2013. 

 

Predsedníctvo AS, zamestnanecká aj študentská časť odporučili návrh schváliť. Návrh prerokovala 

Pedagogická komisia, Komisia pre rozpočet a hospodárenie a Vedecká komisia, ktoré ho tiež 

odporučili schváliť. 

 

Záver: 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 jednomyseľne schválil použitie 



finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK na rok 2013 a prijal 

k tomuto bodu uznesenie č. 4/2013. 

 

P. dekan poďakoval za podporu predloženého návrhu.  

 

K bodu 7/ 

 

P. dekan na základe návrhu vedúcej Ústavu nelekárskych študijných programov JLF UK predložil 

návrh na zmenu názvu ústavu na „Ústav pôrodnej asistencie JLF UK“. 

 

Predsedníctvo AS, zamestnanecká a študentská časť AS návrh odporučili schváliť bez zmeny. 

Návrh prerokovala Právna komisia a odporučila ho schváliť.  

 

Záver: Akademický senát JLF UK jednomyseľne schválil zmenu názvu Ústavu nelekárskych 

študijných programov JLF UK na „Ústav pôrodnej asistencie JLF UK“ a prijal k tomuto bodu 

uznesenie č. 5/2013. 
 

P. dekan poďakoval za podporu predloženého návrhu.  

 

K bodu 8/ 

 

P. dekan predložil návrh na zmenu štruktúry: 

f) Ortopedickej kliniky JLF UK a UNM 

g) Rádiologickej kliniky JLF UK a UNM 

h) Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK a UNM 

i) AKAS-u 

j) Oddelenia pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov JLF UK 

 

Predsedníctvo AS, zamestnanecká a študentská časť AS návrh podporili. Návrh bol zaslaný na 

vyjadrenie Pedagogickej komisii, Komisii pre rozpočet a hospodárenie a Vedeckej komisii, ktoré 

ho bez pripomienok odporučili schváliť.  

Záver: Akademický senát JLF UK v súlade Čl. 18 ods. 1 písm. p) Štatútu JLF UK jednomyseľne 

schválil:  

 

a)  zvýšenie nepedagogických zamestnancov o 0,1 na Ortopedickej klinike JLF UK a UNM: 

  

Schválená štruktúra  nepedagogických zamestnancov Ortopedickej kliniky JLF UK 

a UNM: 

Pracovisko 
Nepedagogickí 

zamestnanci 
Robotníci Spolu 

Ortopedická klinika 0,1 0 0,1 

 

b)  presystemizáciu výskumného pracovníka na vedecko-pedagogického zamestnanca 

v kategórii odborný asistent na Rádiologickej klinike JLF UK a UNM: 

 

Schválená štruktúra pedagogických zamestnancov Rádiologickej kliniky JLF UK a UNM: 

Pracovisko Profesor Docent Odbor. as. Lektor 
Výskumný 

pracovník 
Spolu 

Rádiologická klinika 0 1 1 0 0 2 

 



c)  presystemizáciu vedecko-pedagogického zamestnanca v kategórii docent na vedecko-

pedagogického zamestnanca v kategórii profesor na Gynekologicko-pôrodníckej klinike 

JLF UK a UNM: 

Schválená štruktúra pedagogických zamestnancov Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF 

UK a UNM: 

Pracovisko Profesor Docent Odbor. as. Lektor 
Výskumný 

pracovník 
Spolu 

Gynekologicko-

pôrodnícka klinika 
3 3 3 0 1 10 

 

d) zvýšenie nepedagogických zamestnancov v kategórii robotník o 1 v Akademickej knižnici 

a audiovizuálnom stredisku: 

 

Schválená štruktúra  nepedagogických zamestnancov Akademickej knižnice 

a audiovizuálneho strediska: 

Pracovisko 
Nepedagogickí 

zamestnanci 
Robotníci Spolu 

Akademická knižnica a AS 9 1 10 

 

e) zvýšenie nepedagogických zamestnancov o 1 na Oddelení pre ďalšie vzdelávanie 

zdravotníckych pracovníkov JLF UK: 
 

Schválená štruktúra nepedagogických zamestnancov Oddelenia pre ďalšie vzdelávanie 

zdravotníckych pracovníkov JLF UK: 

Pracovisko 
Nepedagogickí 

zamestnanci 
Robotníci Spolu 

Oddelenie pre ďalšie 

vzdelávanie ZP 
3 0 3 

 

a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 6/2013.  

 

P. dekan poďakoval za schválenie predloženého návrhu. 

 

K bodu 9/ 

 

P. dekan predložil návrh na Podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa, 

spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre akademický rok 2014/2015.  

 

Predsedníctvo AS JLF UK neodporučilo vypustiť z podmienok prijatia u zahraničných 

uchádzačov požiadavku na výsledok vyšetrenia HIV. Návrh bol zaslaný na vyjadrenie 

Pedagogickej komisii, ktorá ho bez pripomienok odporučila schváliť. 

 

Záver: Akademický senát JLF UK v  súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. k) Štatútu JLF UK  

jednomyseľne schválil Podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa, spojeného 

1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre akademický rok 2014/2015 a prijal k tomuto bodu 

uznesenie č. 7/2013.  
 

P. dekan poďakoval za schválenie predloženého návrhu. 

 



K bodu 10/ 

 

P. dekan predložil návrh na Podmienky prijatia na štúdium študijných programov 3. stupňa na JLF 

UK pre akademický rok 2014/2015. 

 

Predsedníctvo AS JLF UK, zamestnanecká a študentská časť AS JLF UK návrh podporili. Návrh 

bol zaslaný na vyjadrenie Pedagogickej komisii, ktorá k nemu nemala pripomienky. 

 

Záver: Akademický senát JLF UK v  súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. k) Štatútu JLF UK  

jednomyseľne schválil Podmienky prijatia na štúdium študijných programov 3. stupňa na JLF UK 

pre akademický rok 2014/2015 a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 8/2013.  

 

K bodu 11/ 

 

P. dekan predložil návrh na výšku školného a poplatkov na akademický rok 2014/2015.  

 

Predsedníctvo AS JLF UK, zamestnanecká a študentská časť AS JLF UK nemali pripomienky 

k návrhu. Návrh bol zaslaný na vyjadrenie Pedagogickej komisii a Komisii pre rozpočet 

a hospodárenie, ktoré ho podporili.  

 

Záver: Akademický senát JLF UK jednomyseľne schválil výšku školného a poplatkov na 

akademický rok 2014/2015 stanovených v súlade s § 92 ods. 3, 10-13, § 113 ods. 7-12 zákona NR 

SR č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v platnom znení a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 

9/2013.  
 

K bodu 12/ 

 

P. dekan informoval AS JLF UK o návrhu Zmluvy o praktickej výučbe študentov a o zriadení 

klinických výučbových základniach v UNM. 

  

Záver:  

a)  Akademický senát JLF UK zobral na vedomie informáciu dekana o návrhu Zmluvy 

o praktickej výučbe študentov a o zriadení klinických výučbových základní v UNM.  

b)  Akademický senát JLF UK uložil dekanovi JLF UK nepodpísať znenie terajšej zmluvy 

podpísanej medzi UPJŠ Košice a Univerzitnou nemocnicou Košice a prijal k tomuto bodu 

uznesenie č. 10/2013.  

 

K bodu 13/ 

 

P. dekan predložil návrh študijných programov JLF UK na akademický rok 2013/2014. 

 

Predsedníctvo AS JLF UK, zamestnanecká a študentská časť AS JLF UK nemali pripomienky 

k návrhu. Návrh bol zaslaný na vyjadrenie Pedagogickej komisii, ktorá ho odporučila schváliť. 

 

Záver: Akademický senát JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. j) Štatútu JLF UK prerokoval 

návrh študijných programov JLF UK na akademický rok 2013/2014, k návrhu nemá pripomienky 

a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 11/2013.  

 

K bodu 14/ 

 

P. dekan informoval o aktuálnom stave pri nadobúdaní nehnuteľného majetku v lokalite Malá 

Hora, Martin. 

 



Predsedníctvo AS JLF UK, zamestnanecká a študentská časť AS JLF UK nemali pripomienky. 

K informácii sa vyjadrila Právna komisia a Komisia pre rozpočet a hospodárenie a obe 

nadobudnutie nehnuteľného majetku podporili.  

 

Záver: Akademický senát JLF UK zobral na vedomie informáciu dekana o aktuálnom stave 

pri nadobúdaní nehnuteľného majetku v lokalite Malá Hora, Martin a schválil zdroje financovania 

kúpy pozemkov, výšku a harmonogram splátok kúpy pozemkov a prijal k tomuto bodu uznesenie 

č. 12/2013.  

 

K bodu 15/ 

 

P. dekan predložil návrh na asanáciu chaty v Sklabinskom Podzámku. 

 

Predsedníctvo AS JLF UK, zamestnanecká a študentská časť AS JLF UK nemali pripomienky 

k návrhu. Právna komisia AS JLF UK návrh podporila. 

 

Záver: Akademický senát JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. l) Štatútu JLF UK jednomyseľne 

schválil asanáciu chaty v Sklabinskom Podzámku a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 13/2013.  

 

K bodu 16/ 

 

P. dekan predložil Výročnú správu o činnosti JLF UK za rok 2012 

 

Predsedníctvo AS JLF UK, zamestnanecká a študentská časť AS JLF UK nemali pripomienky 

k návrhu. Výročná správa bola zaslaná Právnej komisii, Pedagogickej komisii, Vedeckej komisii 

a Komisii pre rozpočet a hospodárenie. Právna komisia požiadala o opravu nesprávne uvedeného 

titulu „doc.“ na titul „prof.“ na str. 81 u prof. Valanského. 

 

Záver: Akademický senát JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. i)  Štatútu JLF UK 

jednomyseľne schválil Výročnú správu o činnosti JLF UK za rok 2012 a prijal k tomuto bodu 

uznesenie č. 14/2013. 

 

K bodu 17/ 

 

P. dekan predložil Výročnú správu o hospodárení JLF UK za rok 2012.  

 

Predsedníctvo AS JLF UK, zamestnanecká a študentská časť AS JLF UK nemali pripomienky 

k návrhu. Výročná správa bola zaslaná na vyjadrenie Právnej komisii, Pedagogickej komisii, 

Vedeckej komisii a Komisii pre rozpočet a hospodárenie a všetky ju odporučili schváliť. 

 

Záver: Akademický senát JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. i)  Štatútu JLF UK 

jednomyseľne schválil Výročnú správu o hospodárení JLF UK za rok 2012 a prijal k tomuto bodu 

uznesenie č. 15/2013.  

 

K bodu 18/ 

 

a) P. dekan:  
- informoval, že sa pripravujú nové granty v rámci štrukturálnych fondov EÚ, 

 

b) P. prodekanka Péčová: 

- uviedla, že 10. - 14. júna 2013 budú prebiehať na fakulte prijímacie pohovory a 

informovala o počtoch uchádzačov na jednotlivé programy:  

- Všeobecné lekárstvo v slovenskom jazyku – 1642 uchádzačov, 

- Zubné lekárstvo – 219 uchádzačov, 



- Ošetrovateľstvo – 104 uchádzačov, 

- Verejné zdravotníctvo – 42 uchádzačov, 

- Pôrodná asistencia – 54 uchádzačov, 

 

- ďalej informovala, že práve prebieha odovzdávanie diplomových prác študentov 

a následne bude zverejnené zaradenie jednotlivých prác do komisií na obhajoby.   

 

c) P. prodekan Galajda:  
- informoval, že na stránke akreditačnej komisie sú zverejnené definitívne kritériá na 

akreditáciu študijných programov vysokoškolského vzdelávania, habilitácií a inaugurácií, 

- ďalej uviedol, že v doktorandskom štúdiu v budúcom roku prebehnú viaceré zmeny, 

jednou z nich je zmena odbornej komisie na komisiu pre štátne záverečné skúšky; pričom 

o všetkých zmenách bude informovať na ďalších zasadaniach AS JLF UK, keď budú 

aktuálne,  

- ďalej informoval, že sa pripravuje novela zákona o špecializačnom štúdiu. Uviedol, že 

keďže stále nebola doriešená problematika interných doktorandov, rozhodli sa podniknúť 

kroky, ktoré zákon nezakazuje, výsledkom čoho bude výzva pre interných doktorandov 

o podávanie si žiadostí o zaradenie na špecializačné štúdium, v prípade, že majú úväzok 

v UNM a v pohotovostných službách, tak aby dosiahli požadovaný úväzok 0,5, čo bolo 

schválené aj na Vedení JLF UK dňa 22. 4. 2013,   

- ďalej uviedol, že túto problematiku otvoria aj na najbližšej konferencii Orpheus, kde budú 

informovať o našom workshope Orpheus, ktorý vydal oficiálne stanovisko, ktoré bolo 

nazvané „Martinská deklarácia“ z októbra 2012, ktorá konštatuje, že problematike 

interných doktorandov a špecializačného štúdia sa treba venovať na európskej úrovni,  

- nakoniec oznámil, že 23.4.2013 sa uskutoční Študentská vedecká konferencia.  

 

 

K bodu 19/ 

 

Vzhľadom na končiace volebné obdobie členov zamestnaneckej časti AS JLF UK, p. dekan ako aj 

p. predsedníčka AS poďakovali všetkým členom za ich štvorročnú spoluprácu a pravidelnú 

aktívnu účasť na zasadaniach AS JLF UK.  

 

 

UZNESENIA: 
 

1/2013 

Akademický senát JLF UK schvaľuje: 

a/ deň konania riadnych volieb do AS JLF UK: 13. mája 2013  

b/ miesto konania volieb: Zasadacia miestnosť Vedeckej rady JLF UK, Malá Hora č. 4A,  

                    Martin 

c/ čas konania volieb:  10:00 – 15:00 hod. 

Ďalej schvaľuje Volebnú komisiu pre riadne voľby do AS JLF UK v zložení: MUDr. Martina 

Šutovská, PhD., MUDr. Peter Ďurdík, PhD., MUDr. Mgr. Peter Štiak, Miriam Bánová a Jozef 

Čabala. 

 

2/2013 

Akademický senát JLF UK schvaľuje: 

a/ deň konania doplňovacích volieb do AS UK: 13. mája 2013  



b/ miesto konania volieb: Zasadacia miestnosť Vedeckej rady JLF UK, Malá Hora č. 4A,  

                    Martin 

c/ čas konania volieb:  10:00 – 15:00 hod. 

Ďalej schvaľuje Volebnú komisiu pre doplňovacie voľby do AS UK v zložení: MUDr. Martina 

Šutovská, PhD., MUDr. Peter Ďurdík, PhD., MUDr. Mgr. Peter Štiak, Miriam Bánová a Jozef 

Čabala. 

 

3/2013 

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: 

1. schvaľuje rozpis dotácie štátneho rozpočtu na Jesseniovej LF UK v Martine na programy, 

podprogramy do úrovne položiek a podpoložiek na rok 2013. 

2. schvaľuje „Metodiku rozpisu dotácie na mzdy pracoviskám a účelovým zariadeniam JLF UK 

na rok 2013“, pričom pracoviskám, pre ktoré je vypočítaný objem mzdových prostriedkov  

nižší ako potreba na rok 2013, sa rozpis miezd upraví na túto hodnotu. Rozdiel súčtu 

plusových hodnôt pracovísk, ktoré dosiahli nárast oproti garantovanému minimu a objemu 

použitého na zvýšenie rozpočtu pracovísk, ktoré klesli pod garantované minimum, sa rozdelí 

medzi pracoviská, ktoré dosiahli nárast oproti garantovanému minimu, a to úmerne tomuto 

nárastu, maximálne však do výšky 10%. 

3. schvaľuje rozpočet výnosov a nákladov JLF UK na rok 2013: 

 a) v predpokladanom objeme výnosov 15 386 351 EUR v hlavnej činnosti, 117 015 

EUR v podnikateľskej činnosti, 

 b) v predpokladanom objeme nákladov 14 905 157 EUR v hlavnej činnosti, 111 165 

EUR v podnikateľskej činnosti, 

 c) v predpokladanom kladnom výsledku hospodárenia vo výške 481 194 EUR v hlavnej 

činnosti, 5 850 EUR v podnikateľskej činnosti. 

 

Akademický senát odporúča dekanovi fakulty oboznámiť všetky pracoviská s Metodikou rozpisu 

miezd na rok 2013 a s jednotlivými vedúcimi: 

- analyzovať dosiahnuté výsledky, 

- u pracovísk, ktoré dlhodobo nezabezpečujú krytie mzdových nárokov zamestnancov 

prijať také opatrenia, ktoré budú v nasledujúcich rokoch garantovať zlepšenie výkonov 

v hodnotených oblastiach, 

- informovať pracoviská, že JLF UK nemá vytvorené rezervy na úhradu finančných 

nárokov a ďalších požiadaviek na mzdy, platy, tovary a služby a pridelený objem 

prostriedkov z dotačných a nedotačných zdrojov JLF UK je konečný. 

 

4/2013 

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 2013.  

 

5/2013 

Akademický senát JLF UK schvaľuje zmenu názvu Ústavu nelekárskych študijných programov 

JLF UK na „Ústav pôrodnej asistencie JLF UK“.  

 

6/2013 

Akademický senát JLF UK v súlade Čl. 18 ods. 1 písm. p) Štatútu JLF UK schvaľuje:  



 

a) zvýšenie nepedagogických zamestnancov o 0,1 na Ortopedickej klinike JLF UK a UNM: 

 

Schválená štruktúra  nepedagogických zamestnancov Ortopedickej kliniky JLF UK 

a UNM: 

Pracovisko 
Nepedagogickí 

zamestnanci 
Robotníci Spolu 

Ortopedická klinika 0,1 0 0,1 

 

b)  presystemizáciu výskumného pracovníka na vedecko-pedagogického zamestnanca 

v kategórii odborný asistent na Rádiologickej klinike JLF UK a UNM: 

 

Schválená štruktúra pedagogických zamestnancov Rádiologickej kliniky JLF UK a UNM: 

Pracovisko Profesor Docent Odbor.as. Lektor 
Výskumný 

pracovník 
Spolu 

Rádiologická klinika 0 1 1 0 0 2 

 

c)  presystemizáciu vedecko-pedagogického zamestnanca v kategórii docent na vedecko-

pedagogického zamestnanca v kategórii profesor na Gynekologicko-pôrodníckej klinike 

JLF UK a UNM: 

Schválená štruktúra pedagogických zamestnancov Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF 

UK a UNM: 

Pracovisko Profesor Docent Odbor.as. Lektor 
Výskumný 

pracovník 
Spolu 

Gynekologicko-

pôrodnícka klinika 
3 3 3 0 1 10 

 

d) zvýšenie nepedagogických zamestnancov v kategórii robotník o 1 v Akademickej knižnici 

a audiovizuálnom stredisku: 

 

Schválená štruktúra  nepedagogických zamestnancov Akademickej knižnice 

a audiovizuálneho strediska: 

Pracovisko 
Nepedagogickí 

zamestnanci 
Robotníci Spolu 

Akademická knižnica a AS 9 1 10 

 

e) zvýšenie nepedagogických zamestnancov o 1 na Oddelení pre ďalšie vzdelávanie 

zdravotníckych pracovníkov JLF UK: 
 

Schválená štruktúra nepedagogických zamestnancov Oddelenia pre ďalšie vzdelávanie 

zdravotníckych pracovníkov JLF UK: 

Pracovisko 
Nepedagogickí 

zamestnanci 
Robotníci Spolu 

Oddelenie pre ďalšie 

vzdelávanie ZP 
3 0 3 

 

 



7/2013 

Akademický senát JLF UK v  súlade s 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 2014/2015.  

 

8/2013 

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

Podmienky prijatia na štúdium študijných programov 3. stupňa na JLF UK pre akademický rok 

2014/2015.  

 

9/2013 

Akademický senát JLF UK schvaľuje výšku školného a poplatkov na akademický rok 2014/2015 

stanovených v súlade s § 92 ods. 3, 10-13, § 113 ods. 7-12 zákona NR SR č. 131/2002 Z.z. 

o vysokých školách v platnom znení.  

 

10/2013 

a)  Akademický senát JLF UK berie na vedomie ústnu informáciu dekana o návrhu Zmluvy 

o praktickej výučbe študentov a o zriadení klinických výučbových základní v UNM.  

b)  Akademický senát JLF UK ukladá dekanovi JLF UK nepodpísať znenie terajšej zmluvy 

o praktickej výučbe študentov a o zriadení klinických výučbových základní podpísanej medzi 

UPJŠ Košice a Univerzitnou nemocnicou Košice.  

 

11/2013 

Akademický senát JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. j) Štatútu JLF UK prerokoval návrh 

študijných programov JLF UK na akademický rok 2013/2014 a k návrhu nemá pripomienky.  

 

12/2013 

Akademický senát JLF UK berie na vedomie informáciu dekana o aktuálnom stave 

pri nadobúdaní nehnuteľného majetku v lokalite Malá Hora, Martin a schvaľuje zdroje 

financovania kúpy pozemkov, výšku a harmonogram splátok kúpy pozemkov.  

 

13/2013 

Akademický senát JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. l) Štatútu JLF UK schvaľuje asanáciu 

chaty v Sklabinskom Podzámku.  

 

14/2013 

Akademický senát JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. i)  Štatútu JLF UK schvaľuje Výročnú 

správu o činnosti JLF UK za rok 2012.  

 

15/2013 

Akademický senát JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. i)  Štatútu JLF UK schvaľuje Výročnú 

správu o hospodárení JLF UK za rok 2012.  

 

 

V Martine dňa 29. 4. 2013 

 

 

 

 

 

prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. 

predsedníčka AS JLF UK 
 


