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Z á p i s n i c a 

zo zasadania Akademického senátu JLF UK v Martine  

konaného dňa 13.10.2015 

 

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

Laca, PhD., doc. RNDr. Z. Lasabová, PhD., doc. MUDr. J. Ľupták, PhD., doc. MUDr. Y. Mellová, 

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

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

PhD., doc. MUDr. V. Švihrová, CSc., Ing. E. Tišliarová, doc. MUDr. J. Višňovský, CSc. mim. 

prof., prof. MUDr. M. Zibolen, CSc., T. Aaser M. Cibulka, A. Fullová, L. Krištan, MUDr. K. 

Ladiverová, I. Majling, V. Slobodníková, L. Briš, L. Halajová 

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

Galajda, CSc., doc. MUDr. R. Péčová, PhD., doc. MUDr. D. Mištuna, PhD. mim. prof., doc. RNDr. 

E. Halašová, PhD., doc. MUDr. O. Osina, PhD., Ing. Ľ. Červeňová 

Ospravedlnení: 

- prof. MUDr. M. Mokáň, DrSc. FRCP Edin 

 

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  

2. Voľba volebnej komisie z členov AS JLF UK pre všeobecné voľby do AS UK 

3. Návrh predsedníčky AS JLF UK na zmenu Rokovacieho poriadku AS JLF UK  

4. Návrh predsedníčky AS JLF UK na zmenu Zásad volieb do AS JLF UK 

5. Návrh dekana na organizačnú štruktúru BioMedu 

6. Návrh dekana na zmenu funkčnej štruktúry:  

a) Ústavu lekárskej biochémie JLF UK  

b) Ústavu patologickej anatómie JLF UK a UNM 

c) Kliniky detskej chirurgie JLF UK a UNM 

d) Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a UNM 

e) Ústavu pôrodnej asistencie JLF UK 

7. Návrh dekana na vyslovenie súhlasu s doplnením vnútorného predpisu č. 6/2015 o výške 

školného a poplatkov na akademický rok 2016/2017 

8. Návrh dekana na vyslovenie súhlasu s doplnením smernice č. 11/2014 o úhrade za ďalšie 

vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov  

9. Návrh dekana na vyslovenie súhlasu s rozdelením predmetu Rádiológia a nukleárna medicína 

10. Návrh dekana na vyslovenie súhlasu s doplnením komisie pre štátnu skúšku v študijnom 

programe pôrodná asistencia v akademickom roku 2015/2016 

11. Informácie Vedenia JLF UK 

12. Rôzne 
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K bodu 1/ 

 

AS JLF UK jednomyseľne schválil overovateľov zápisnice prof. MUDr. Ľudovíta Lacu, PhD.  a 

doc. RNDr. Annu Drgovú, CSc.  

 

K bodu 2/ 

 

Všeobecné voľby do AS UK boli vyhlásené na základe uznesenia AS UK č. 11.5/2015 zo dňa 

27.5.2015 na deň 21. október 2015. AS JLF UK na základe návrhu predsedníctva AS JLF UK 

schválil čas uskutočnenia volieb od 8:00 do 15:00 hod.  

Následne AS JLF UK v tajnom hlasovaní jednomyseľne schválil členov volebnej komisie pre 

všeobecné voľby do AS UK v nasledovnom zložení:  

doc. MUDr. Elena Nováková, PhD. 

doc. Mgr. Martina Bašková, PhD. 

RNDr. Michal Šimera, PhD. 

Michal Cibulka 

Lívia Halajová 

 

AS JLF UK k tomuto bodu prijal uznesenia č. 22/2015 a 23/2015.  

 

K bodu 3/ 

 

Návrh predložila predsedníčka AS JLF UK. 

 

K návrhu sa vyjadrilo Predsedníctvo AS JLF UK, zamestnanecká a študentská časť, ktoré 

odporučili návrh schváliť. Podklady boli zaslané na vyjadrenie Komisii pre rozpočet 

a hospodárenie, Pedagogickej, Právnej aj Vedeckej komisii, ktoré nemali námietky.  

 

Záver: AS JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. b) Štatútu JLF UK schvaľuje Rokovací poriadok 

AS JLF UK.   

 

AS JLF UK k tomuto bodu prijal uznesenie č. 24/2015.  

 

K bodu 4/ 

 

Návrh predložila predsedníčka AS JLF UK. 

 

Po rozsiahlych diskusiách členov AS JLF UK k tomuto bodu, sa predsedníctvo rozhodlo zvolať 

mimoriadne zasadnutie AS JLF UK s tým, že ktorýkoľvek člen akademickej obce môže 

prostredníctvom svojho voleného zástupcu v AS podať pripomienku alebo návrh k zmene 

volebných oblastí a počtu volených členov do AS v príslušnej volebnej oblasti. Pripomienky alebo 

návrh k zmene je potrebné zaslať do 15.10.2015 do 15,00 hod. na adresu Ing. J. Trimajovej. 

 

Záver: AS JLF UK väčšinou hlasov schvaľuje mimoriadne zasadnutie k Zásadám volieb do AS 

JLF UK dňa 19.10.2015 o 13:00 hod.  

 

AS JLF UK k tomuto bodu prijal uznesenie č. 25/2015.  

 

K bodu 5/ 

 

P. dekan predložil pozmenený návrh na úpravu organizačnej štruktúry BioMedu; na rokovanie AS 

JLF UK predložil organizačnú štruktúru len do úrovne oddelení; ďalšia štruktúra – členenie 
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oddelení na laboratóriá bude predložená po jej definitívnom prerokovaní vo Vedení JLF UK, resp. 

s vedúcimi divízií.  

 

Doc. RNDr. Z. Lasabová, PhD. navrhla, aby Oddelenie onkologickej diagnostiky bolo 

premenované na Oddelenie molekulovej onkológie a diagnostiky, s čím AS JLF UK vyslovil 

súhlas. 

K návrhu sa vyjadrilo Predsedníctvo AS JLF UK, zamestnanecká a študentská časť, ktoré 

odporučili návrh schváliť. Podklady boli zaslané na vyjadrenie Komisii pre rozpočet 

a hospodárenie, Právnej a Vedeckej komisii, ktoré tiež odporučili návrh schváliť. 

 

Záver: AS JLF UK jednomyseľne vyslovuje súhlas s Organizačným poriadkom Martinského centra 

pre biomedicínu; vyslovuje súhlas s organizačnou štruktúrou BioMedu do úrovne oddelení 

(vrátane). V súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. p) Štatútu JLF UK jednomyseľne schvaľuje počet 

a štruktúru zamestnancov Martinského centra pre biomedicínu a harmonogram prijímania 

a financovania miezd zamestnancov Martinského centra pre biomedicínu na roky 2015 – 2017.  

 

AS JLF UK k tomuto bodu prijal uznesenie č. 26/2015.  

 

K bodu 6/ 

 

Návrh predložil p. dekan. 

 

K návrhu sa vyjadrilo Predsedníctvo AS JLF UK, zamestnanecká a študentská časť a Komisia pre 

rozpočet a hospodárenie,  ktoré ho odporučili schváliť. 

 

Záver: AS JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. p) jednomyseľne schvaľuje: 

 

a) na Ústave lekárskej biochémie JLF UK:  

 

- zvýšenie vedecko-pedagogických zamestnancov o 1 v kategórii profesor, 

- zníženie vedecko-pedagogických zamestnancov o 1 v kategórii docent, 

Pracovisko Profesor Docent 
Odbor. 

asistent 
Lektor 

Výskumný 

pracovník 
Spolu 

Ústav lekárskej biochémie 4 4 2 0 1 11 

 

b) na Ústave patologickej anatómie JLF UK a UNM: 

 

- zvýšenie vedecko-pedagogických zamestnancov o 1 v kategórii odborný asistent, 

Pracovisko Profesor Docent 
Odbor. 

asistent 
Lektor 

Výskumný 

pracovník 
Spolu 

Ústav patologickej anatómie 2 0 3 0 0 5 

 

c) na Klinike detskej chirurgie JLF UK a UNM: 

 

- zvýšenie vedecko-pedagogických zamestnancov o 1 v kategórii docent, 

- zníženie vedecko-pedagogických zamestnancov o 1 v kategórii odborný asistent, 

Pracovisko Profesor Docent 
Odbor. 

asistent 
Lektor 

Výskumný 

pracovník 
Spolu 

Klinika detskej chirurgie 1 1 0 0 0 2 

 

d) na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a UNM: 

 



 4 

- zvýšenie vedecko-pedagogických zamestnancov o 8 v kategórii odborný asistent, 

 

 

Pracovisko Profesor Docent 
Odbor. 

asistent 
Lektor 

Výskumný 

pracovník 
Spolu 

Klinika stomatológie 

a maxilofaciálnej chirurgie 
1 2 10 0 5 18 

 

e) na Ústave pôrodnej asistencie JLF UK:   

 

- zníženie vedecko-pedagogických zamestnancov o 1 v kategórii odborný asistent, 

- zvýšenie vedecko-pedagogických zamestnancov o 1 v kategórii lektor, 

Pracovisko Profesor Docent 
Odbor. 

asistent 
Lektor 

Výskumný 

pracovník 
Spolu 

Ústav pôrodnej asistencie 0 2 6 1 0 9 

 

AS JLF UK k tomuto bodu prijal uznesenie č. 27/2015.  

 

K bodu 7/ 

 

Návrh predložil p. dekan. 

 

Podklady boli zaslané na vyjadrenie Komisii pre rozpočet a hospodárenie, ktorá ich odporučila 

schváliť. 

 

Záver: AS JLF UK jednomyseľne vyslovuje súhlas s doplnením vnútorného predpisu JLF UK č. 

6/2015 o výške školného a poplatkov na akademický rok 2016/2017. 

 

AS JLF UK k tomuto bodu prijal uznesenie č. 28/2015.  

 

K bodu 8/ 

 

Návrh predložil p. dekan. 

 

Podklady boli zaslané na vyjadrenie Komisii pre rozpočet a hospodárenie, ktorá ich odporučila 

schváliť. 

 

Záver: AS JLF UK jednomyseľne vyslovuje súhlas s doplnením smernice JLF UK č. 11/2014 

o úhrade za ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. 

 

AS JLF UK k tomuto bodu prijal uznesenie č. 29/2015.  

 

K bodu 9/ 

 

Návrh predložil p. dekan. 

 

Podklady boli zaslané na vyjadrenie Pedagogickej komisii, ktorá ich odporučila schváliť. 

  
Záver: AS JLF UK jednomyseľne vyslovuje súhlas s rozdelením predmetu Rádiológia a nukleárna 

medicína na samostatný predmet Rádiológia a samostatný predmet Nukleárna medicína.  

 

AS JLF UK k tomuto bodu prijal uznesenie č. 30/2015.  
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K bodu 10/ 

 

Návrh predložil p. dekan. 

 

Podklady boli zaslané na vyjadrenie Pedagogickej komisii, ktorá ich odporučila schváliť. 

Záver: AS JLF UK jednomyseľne vyslovuje súhlas s doplnením nových členov komisie pre štátnu 

skúšku v študijnom programe pôrodná asistencia v akademickom roku 2015/2016.  

 

AS JLF UK k tomuto bodu prijal uznesenie č. 31/2015.  

 

K bodu 11/ 

 

a) p. dekan informoval o:  

- kontrolách na JLF UK týkajúcich sa výberových konaní, 

- zamietnutí grantu vo výške 10 mil. EUR v spolupráci s Univerzitnou nemocnicou Martin, 

- príprave nového návrhu týkajúceho sa finančného ohodnotenia odborných asistentov 

s PhD., 

- stave projektu výstavby novej nemocnice. 

 

b) prodekanka Čalkovská: 

- informovala o seminároch o postavení výskumu a hodnotení výsledkov výskumu na RUK, 

ktorý pripravuje prorektor prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. 

 

c) prodekanka Péčová: 

- informovala o počtoch študentov, ktorých je spolu 1617, z toho: 

všeobecné lekárstvo – 744 

všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku – 664 

zubné lekárstvo – 35 

ošetrovateľstvo – 59 

verejné zdravotníctvo (Bc) – 31 

pôrodná asistencia – 51 

verejné zdravotníctvo (Mgr.) – 33 

- informovala, že prebiehajú retenčné testy pre študentov 

 

d) prodekan Galajda: 

- informoval, že sa zapísalo 33 nových študentov na doktorandské štúdium v roku 

2015/2016, 

- informoval, že sa uskutoční 12. ročník konferencie doktorandov dňa 27.10.2015, 

- informoval, že v špecializačnom štúdiu máme akreditovaných 40 programov, 

novoakreditovaný program je Ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii, 

- uviedol, že máme 935 študentov v špecializačnom štúdiu, 

- od 1.1.2016 bude novelizovaný predpis o špecializačnom štúdiu, 

 

e) p. tajomníčka: 

- uviedla, že máme 92% nečerpanie finančných prostriedkov na tuzemských grantoch, 

riešitelia boli o stave v čerpaní jednotlivo informovaní, 

- 20.10.2015 sa uskutoční školenie k elektronickému kontraktačnému systému, 

- v BioMede sa realizujú práce vyplývajúce z prevádzky pracovísk (v najbližšom období sa 

bude zavádzať prístupový systém, rieši sa logistika a označenie pracovísk), 

- informovala, že je vyčerpaný finančný objem rámcovej zmluvy so spoločnosťou 

Millennium, s.r.o., 
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- informovala, že prebiehajú interné audity na pracoviskách JLF UK zamerané na 

pedagogiku a nakladanie s chemikáliami, 

- informovala, že doc. MUDr. J. Staško, PhD., mim. prof. je novým prednostom Kliniky 

hematológie a transfuziológie a doc. MUDr. Róbert Vyšehradský, PhD. je novým 

prednostom Kliniky pneumológie a ftizeológie.  

 

K bodu 12/ 

 

- RNDr. M. Šimera, PhD. položil otázku, či sa nové finančné hodnotenie odborných 

asistentov bude týkať aj teoretických pracovísk. P. dekan odpovedal, že v prípade 

dostatočných disponibilných zdrojov sa odmeňovanie bude týkať všetkých odborných 

asistentov na JLF UK. 

- RNDr. M. Šimera, PhD. ďalej požiadal o zavedenie smerovníkov na križovatkách v meste 

Martin týkajúcich sa fakulty, pretože hlavne počas prijímacích konaní dochádza často 

k tomu, že študenti nevedia fakultu nájsť. P. tajomníčka odpovedala, že prebiehajú 

rokovania s mestom Martin, ktoré by malo uhrádzať nájom za vytipovaných 7 miest na 

križovatkách.  

- Predsedníčka AS JLF UK požiadala o zasielanie pripomienok týkajúcich sa Zásad volieb 

do AS JLF UK do 15.10.2015 do 15:00. A pripomenula, že mimoriadne zasadnutie 

predsedníctva sa uskutoční 19.10.2015 o 12:00 hod a zasadnutie AS JLF UK o 13:00 hod.  

 

Uznesenia:  

 

22/2015 

AS JLF UK schvaľuje čas uskutočnenia všeobecných volieb do AS UK dňa 21.10.2015 od 8:00 do 

15:00 hod.  

 

23/2015 

AS JLF UK schvaľuje členov volebnej komisie pre všeobecné voľby do AS UK v nasledovnom 

zložení:  

doc. MUDr. Elena Nováková, PhD. 

doc. Mgr. Martina Bašková, PhD. 

RNDr. Michal Šimera, PhD. 

Michal Cibulka 

Lívia Halajová 

 

24/2015 

AS JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. b) Štatútu JLF UK schvaľuje Rokovací poriadok AS JLF 

UK.   

 

25/2015 

AS JLF UK schvaľuje mimoriadne zasadnutie AS JLF UK  k Zásadám volieb do AS JLF UK dňa 

19.10.2015 o 13:00 hod. 

 

26/2015 

AS JLF UK vyslovuje súhlas s Organizačným poriadkom Martinského centra pre biomedicínu; 

vyslovuje súhlas s organizačnou štruktúrou BioMedu do úrovne oddelení (vrátane). V súlade s Čl. 

18 ods. 1 písm. p) Štatútu JLF UK jednomyseľne schvaľuje počet a štruktúru zamestnancov 

Martinského centra pre biomedicínu a harmonogram prijímania a financovania miezd zamestnancov 

Martinského centra pre biomedicínu na roky 2015 – 2017. 
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27/2015 

AS JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. p) jednomyseľne schvaľuje: 

 

a) na Ústave lekárskej biochémie JLF UK:  

 

- zvýšenie vedecko-pedagogických zamestnancov o 1 v kategórii profesor, 

- zníženie vedecko-pedagogických zamestnancov o 1 v kategórii docent, 

Pracovisko Profesor Docent 
Odbor. 

asistent 
Lektor 

Výskumný 

pracovník 
Spolu 

Ústav lekárskej biochémie 4 4 2 0 1 11 

 

b) na Ústave patologickej anatómie JLF UK a UNM: 

 

- zvýšenie vedecko-pedagogických zamestnancov o 1 v kategórii odborný asistent, 

Pracovisko Profesor Docent 
Odbor. 

asistent 
Lektor 

Výskumný 

pracovník 
Spolu 

Ústav patologickej anatómie 2 0 3 0 0 5 

 

c) na Klinike detskej chirurgie JLF UK a UNM: 

 

- zvýšenie vedecko-pedagogických zamestnancov o 1 v kategórii docent, 

- zníženie vedecko-pedagogických zamestnancov o 1 v kategórii odborný asistent, 

Pracovisko Profesor Docent 
Odbor. 

asistent 
Lektor 

Výskumný 

pracovník 
Spolu 

Klinika detskej chirurgie 1 1 0 0 0 2 

 

d) na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a UNM: 

 

- zvýšenie vedecko-pedagogických zamestnancov o 8 v kategórii odborný asistent, 

Pracovisko Profesor Docent 
Odbor. 

asistent 
Lektor 

Výskumný 

pracovník 
Spolu 

Klinika stomatológie 

a maxilofaciálnej chirurgie 
1 2 10 0 5 18 

 

e) na Ústave pôrodnej asistencie JLF UK:   

 

- zníženie vedecko-pedagogických zamestnancov o 1 v kategórii odborný asistent, 

- zvýšenie vedecko-pedagogických zamestnancov o 1 v kategórii lektor, 

Pracovisko Profesor Docent 
Odbor. 

asistent 
Lektor 

Výskumný 

pracovník 
Spolu 

Ústav pôrodnej asistencie 0 2 6 1 0 9 

 

 

28/2015 

AS JLF UK vyslovuje súhlas s doplnením vnútorného predpisu JLF UK č. 6/2015 o výške školného 

a poplatkov na akademický rok 2016/2017. 

 

29/2015 

AS JLF UK vyslovuje súhlas s doplnením smernice JLF UK č. 11/2014 o úhrade za ďalšie 

vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. 

 



 8 

30/2015 

AS JLF UK vyslovuje súhlas s rozdelením predmetu Rádiológia a nukleárna medicína na 

samostatný predmet Rádiológia a samostatný predmet Nukleárna medicína. 

 

31/2015 

AS JLF UK vyslovuje súhlas s doplnením nových členov komisie pre štátnu skúšku v študijnom 

programe pôrodná asistencia v akademickom roku 2015/2016. 

 

 

 

V Martine, dňa 19.10.2015  

 

 

 

Zapísala:  Ing. Janka Trimajová 

 

 

 

 

Overili:    prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD. 

doc. RNDr. Anna Drgová, CSc.   

    

 

 

 

 

 

prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. 

predsedníčka AS JLF UK 


