Zápisnica
zo zasadania Akademického senátu Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine
dňa 1.10.2018
Prítomní:
podľa prezenčných listín
1. Otvorenie zasadnutia
Zasadanie otvorila a viedla predsedníčka AS prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc., ktorá skonštatovala, že
prítomná je nadpolovičná väčšina členov a AS je uznášaniaschopný.
Schválenie programu
Predsedníčka AS predložila návrh programu rokovania a otvorila k nemu diskusiu. Do diskusie sa
neprihlásil žiadny člen AS, následným hlasovaním členovia AS jednomyseľne schválili nasledovný
program zasadania:
1.
Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu
Overovatelia zápisnice
2.
Odovzdanie osvedčení o zvolení za člena AS JLF UK a sľub novozvolených členov AS JLF UK
3.
Doplnenie stálych komisií AS JLF UK
4.
Doplnenie člena Disciplinárnej komisie JLF UK pre študentov
5.
a)
Vyhlásenie volieb kandidáta na funkciu dekana JLF UK na funkčné obdobie 2019 – 2023
b)
Voľba volebnej komisie pre voľby kandidáta na funkciu dekana JLF UK
c)
Formulár návrhu kandidáta na funkciu dekana JLF UK
6.
a)
Vyhlásenie doplňovacích volieb do AS UK
b)
Voľba volebnej komisie pre doplňovacie voľby do AS UK
7.
Návrh dekana na zmenu funkčnej štruktúry:
a)
Kliniky hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM
b)
Ústavu telesnej výchovy JLF UK
c)
Kliniky detí a dorastu JLF UK a UNM
d)
Ústavu fyziológie JLF UK
e)
Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a UNM
f)
Ústavu cudzích jazykov JLF UK
8.
Návrh dekana na výšku školného a poplatkov spojených so štúdiom v akademickom roku
2019/2020
9.
Štipendijný poriadok JLF UK
10.
Návrh dekana o zriadení výučbovej základne JLF UK v Ambulantnom ORL centre PAVEL, s.r.o.
11.
Návrh dekana na predaj nehnuteľností
12.
Správa o činnosti AS JLF UK, Správa o činnosti predsedníctva AS JLF UK za akademický rok
2017/2018 a kontrola uznesení
13.
Informácie Vedenia JLF UK
14.
Rôzne
hlasovanie
1.

za
30

proti
0

zdržal sa
0
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Overovatelia zápisnice
AS JLF UK jednomyseľne schválil overovateľov zápisnice: doc. Mgr. M. Baškovú, PhD. a Anetu
Kňazúrovú.
hlasovanie
2.

za
30

proti
0

zdržal sa
0

2. Odovzdanie osvedčení o zvolení za člena AS JLF UK a sľub novozvolených členov AS JLF UK
Noví členovia študentskej časti AS (Michaela Mazúchová, Martin Jozef Péč, Nikola Rufusová a MUDr.
Martin Hanko), ktorí boli zvolení v doplňovacích voľbách dňa 26.9.2018 si prevzali osvedčenia
o zvolení a zložili sľub člena AS.
3. Doplnenie stálych komisií AS JLF UK
Návrh predložila predsedníčka AS. Do rozpravy sa neprihlásil žiadny člen AS, predsedajúca predložila
návrh uznesenia, o ktorom dala hlasovať tajne. Zápisnice z tajného hlasovania sú uložené v agende AS.
AS jednomyseľne schválil návrh na doplnenie komisií a prijal uznesenie č. 1/4/2018.
4. Doplnenie člena Disciplinárnej komisie JLF UK pre študentov
Návrh predložil dekan JLF UK na uvoľnené miesto po študentovi Lukášovi Brišovi, ktorý ukončil
štúdium. Do rozpravy sa neprihlásil žiadny člen AS, predsedajúca predložila návrh uznesenia, o ktorom
dala hlasovať. AS jednomyseľne schválil návrh a prijal k nemu uznesenie č. 2/4/2018.
hlasovanie
3.

za
30

proti
0

zdržal sa
0

5. a) Vyhlásenie volieb kandidáta na funkciu dekana JLF UK na funkčné obdobie 2019 – 2023
b) Voľba volebnej komisie pre voľby kandidáta na funkciu dekana JLF UK
c) Formulár návrhu kandidáta na funkciu dekana JLF UK
Návrhy predložilo predsedníctvo AS. Predsedníčka AS informovala o navrhovanom harmonograme
a formulári návrhu kandidáta na funkciu dekana. O volebnej komisii sa hlasovalo tajne (uznesenie č.
4/4/2018). Zápisnica je uložená v agende AS. Členovia AS nemali v rozprave žiadne otázky
a pripomienky k vyhláseniu volieb a návrhu formulára, predsedajúca predložila návrh uznesení,
o ktorých dala hlasovať. AS jednomyseľne schválil a prijal uznesenia č. 3/4/2018, 4/4/2018, 5/4/2018.
hlasovanie
4. a 5.

za
30

proti
0

zdržal sa
0

6. a) Vyhlásenie doplňovacích volieb do AS UK
b) Voľba volebnej komisie pre doplňovacie voľby do AS UK
Návrhy predložilo predsedníctvo AS. Predsedníčka AS informovala o navrhovaných termínoch
týkajúcich sa doplňovacích volieb a volebnej komisii. O komisii sa hlasovalo tajne (uznesenie
č.7/4/2018). Členovia AS v rozprave nemali žiadne pripomienky k vyhláseniu doplňovacích volieb,
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predsedajúca predložila návrh uznesení, o ktorých dala hlasovať. AS jednomyseľne schválil a prijal
uznesenia č. 6/4/2018 a 7/4/2018.
hlasovanie
6.

za
30

proti
0

zdržal sa
0

7. Návrh dekana na zmenu funkčnej štruktúry:
a)
Kliniky hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM
b)
Ústavu telesnej výchovy JLF UK
c)
Kliniky detí a dorastu JLF UK a UNM
d)
Ústavu fyziológie JLF UK
e)
Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a UNM
f)
Ústavu cudzích jazykov JLF UK
Návrh predložil dekan JLF UK. Predsedníctvo a Komisia pre rozpočet a hospodárenie nemali
pripomienky k návrhom. Do rozpravy sa nikto neprihlásil, predsedajúca predložila návrhy uznesení,
o ktorých dala hlasovať. AS jednomyseľne schválil a prijal uznesenia č. 8/4/2018, 9/4/2018, 10/4/2018,
11/4/2018, 12/4/2018 a 13/4/2018.
hlasovanie
7.,8.,9.,10.,11.,12.

za
30

proti
0

zdržal sa
0

8. Návrh dekana na výšku školného a poplatkov spojených so štúdiom v akademickom roku
2019/2020
Návrh predložil dekan JLF UK. Predsedníctvo a Pedagogická komisia súhlasili s návrhom školného
a poplatkov. Do rozpravy sa nikto neprihlásil, predsedajúca predložila návrh uznesenia, o ktorom dala
hlasovať. AS jednomyseľne schválil a prijal uznesenie č. 14/4/2018.
hlasovanie
13.

za
30

proti
0

zdržal sa
0

9. Štipendijný poriadok JLF UK
Návrh predložil dekan JLF UK. Predsedníctvo a Pedagogická komisia nemali pripomienky. Do
rozpravy sa nikto neprihlásil, predsedajúca predložila návrh uznesenia, o ktorom dala hlasovať. AS
jednomyseľne schválil a prijal uznesenie č. 15/4/2018.
hlasovanie
14.

za
30

proti
0

zdržal sa
0

10. Návrh dekana o zriadení výučbovej základne JLF UK v Ambulantnom ORL centre PAVEL, s.r.o.
Návrh predložil dekan JLF UK. Predsedníctvo, Pedagogická komisia a Vedecká komisia nemali
pripomienky. V rozprave sa prof. MUDr. K. Adamicová, PhD. spýtala na garanta zodpovedného za toto
špecializované výučbové pracovisko. Dekan odpovedal, že garantom bude prof. MUDr. A. Hajtman,
PhD., prednosta Kliniky otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku JLF UK a UNM. Predsedajúca
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predložila návrh uznesenia, o ktorom dala hlasovať. AS jednomyseľne schválil a prijal uznesenie č.
16/4/2018.
hlasovanie
15.

za
30

proti
0

zdržal sa
0

11. Návrh dekana na predaj nehnuteľností
Návrh predložil dekan JLF UK. Predsedníctvo a Komisia pre rozpočet a hospodárenie odporučili návrh
bez pripomienok. Do rozpravy sa nikto neprihlásil, predsedajúca predložila návrh uznesenia, o ktorom
dala hlasovať. AS jednomyseľne schválil a prijal uznesenie č. 17/4/2018.
hlasovanie
16.

za
30

proti
0

zdržal sa
0

12. Správa o činnosti AS JLF UK, Správa o činnosti predsedníctva AS JLF UK za akademický rok
2017/2018 a kontrola uznesení
Správy predložila predsedníčka AS. V rozprave členovia AS nemali k správam pripomienky.
Predsedajúca predložila návrh uznesenia, o ktorom dala hlasovať. AS jednomyseľne schválil a prijal
uznesenie č. 18/4/2018.
hlasovanie
17.

za
30

proti
0

zdržal sa
0

Následne predsedníčka AS vykonala kontrolu uznesení a vyzvala dekana JLF UK, aby podal informáciu
o spôsobe splnenie, resp. plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí AS:
Uznesenie č. 2/1/2018: Akademický senát odporúča dekanovi podrobne analyzovať terajší stav
jednotlivých pracovísk s vedúcimi pracovísk JLF UK s cieľom hľadať možné riešenia a rezervy na
zvyšovanie výkonnosti pracovísk najmä vo vedecko-výskumnej činnosti.
Termín: koniec akademického roka 2017/2018
Dekan informoval, že problematika sa prerokúvala na Porade vedúcich pracovísk dňa 24.4.2018, na
ktorej boli vyzvaní, aby vykonali revíziu výkonnosti vo vedecko-výskumnej činnosti a zároveň boli
informovaní o kritériách a podmienkach prideľovania dotácie zo štátneho rozpočtu. Tajomníčka
doplnila, že niektorí vedúci pracovísk využili ponuku a zúčastnili sa individuálne samostatnej
konzultácie k metodike a výsledkom, ktoré jednotlivé pracoviská dosiahli, tiež možností a rezerv
pracovísk a zamestnancov vo výkonnosti v hodnotených oblastiach.
Uznesenie č. 3/1/2018: Akademický senát ukladá dekanovi vzhľadom na zmenu zriaďovacej listiny
UNM pokračovať v jednaní s Vedením UNM o financovaní potrieb výučby študentov na jednotlivých
klinikách a oddeleniach z finančných prostriedkov účelovo viazaných pre klinické pracoviská UNM.
Termín: koniec septembra 2018
Dekan JLF UK informoval, že sa uskutočnilo stretnutie zástupcov Vedenia JLF UK s Vedením UNM,
na ktorom sa o.i. prerokúvala aj problematika použitia finančných prostriedkov za výučbu študentov na
klinických pracoviskách. Predložil tiež podrobný prehľad použitia finančných prostriedkov v UNM,
ktoré vypracovalo Ekonomické oddelenie UNM k 28.9.2018:
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Oblasť použitia

Suma

Nákup nových zdravotníckych
prístrojov

210 576,37 €

Opravy a údržba zdravotechniky
(bez paušálnych servisov)

453 937,93 €

Stavebné úpravy priestorov

218 875,15 €

Spolu
Poskytnutá dotácia

883 389,45 €
656 000,00 €

Pracovisko
Klinika hematológie a trans., Klinika
anestéziológie a int. med., SOS, Interná klinikagastro, Ústav klinickej biochémie,
Neurochirurgická klinika
Rádiologická klinika, ONKO centrum, Klinika
detí a dorastu, SOS, Klinika anestéziológie
a int. med.
Ortopedická klinika, Klinika infektológie,
Chirurgická klinika, Gynekol.-pôrod. klinika,
Klinika detskej chirurgie, Klinika detí a dorastu

13. Informácie Vedenia JLF UK
a) dekan JLF UK:
- informoval o stave projektu „Nemocnica budúcnosti“;
- uviedol, že do konca roka 2018 by mali byť schválené návrhy uznesení Vlády SR (o. i. aj uznesenie
na presun 2 mil. Eur v prospech JLF UK na územné konanie a doriešenie výstavby nemocnice,
s termínom: 31.10.2018);
- v roku 2019 by sa mohla začať výstavba nemocnice;
- nemocnica bude štátna inštitúcia so zastúpením vo vedení nasledovne: 1 člen z Ministerstva
zdravotníctva SR, 1 člen z Ministerstva financií SR a 1 člen z Univerzity Komenského; v dozornej
rade budú 2 zástupcovia JLF UK,
b) prodekanka prof. Čalkovská:
- informovala o výzve na predkladanie žiadostí na APVV,
- informovala, že hodnotenie grantov VEGA bude o 2 týždne,
- informovala, že ak pracoviská potrebujú podklady z knihy o fakulte, ktorá sa vydala pri 40. výročí
v roku 2009, poskytne ich v elektronickej forme,
c) prodekanka prof. Péčová:
- informovala, že k 20.9.2018 je celkovo 1573 študentov na JLF UK, z toho:
- všeobecné lekárstvo: 732,
- všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku: 667,
- zubné lekárstvo: 52,
- bakalárske štúdium nelekárskych študijných programov: 69,
- magisterské štúdium nelekárskych študijných programov: 53,
- informovala, že zlatá promócia absolventov sa uskutoční dňa 17.10.2018,
- informovala, že imatrikulácia študentov 1. ročníka bude dňa 26.10.2018,
- uviedla, že sa chystajú retenčné testy pre študentov 3. ročníka VL a následne aj pre 6. ročník VL,
- informovala o vyhodnotení spätnej väzby od študentov za letný semester AR 2016/2017,
d) prodekan doc. Osina:
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- informoval o získaní akreditácie na uskutočňovanie bakalárskeho štúdia programu ošetrovateľstvo
v externej forme,
e) tajomníčka JLF UK:
- informovala, že dňa 19.9.2018 na Univerzite Komenského začala kontrola Najvyššieho kontrolného
úradu SR zameraná na vedecké parky a výskumné centrá; na JLF UK sa kontrola začne dňa
2.10.2018 a bude trvať cca 6 mesiacov,
- upozornila riešiteľov tuzemských grantov na čerpanie zostatkov finančných prostriedkov,
- informovala, že fakulte bola pridelená dotácia 1 mil. Eur na úhradu nákladov súvisiacich
s zvýšeným počtom prijatých uchádzačov na štúdium VL,
- informovala, že Relaxačné centrum pre zamestnancov bolo uvedené do prevádzky dňa 17.9.2018
a o jeho služby je prejavený zo strany zamestnancov záujem,
- informovala o novej spolupráci JLF UK a Slovenských liečebných kúpeľov Turčianske Teplice, a.s.
na poskytovanie štvordňových liečebno-rehabilitačných pobytov pre zamestnancov JLF UK,
- informovala, že dňa 6.11.2018 sa uskutoční dozorný audit v rámci manažérstva kvality,
- informovala, že sa uskutočnili verejné obchodné súťaže na predaj nehnuteľností na ul. Sklabinskej
a nehnuteľností vo Vrútkach; v súčasnosti prebieha komunikácia s úspešnými uchádzačmi v OVS;
prof. Lehotský sa informoval na predaj pozemkov v Mošovciach, tajomníčka odpovedala, že do tejto
OVS sa neprihlásil žiadny záujemca a súťaž sa bude musieť opakovať.
14. Rôzne
Dekan JLF UK pripomenul uznesenie č. 8/1/2018 zo zasadnutia AS dňa 10.4.2018, ktoré sa týkalo
zmien funkčnej štruktúry BioMedu. Náklady na mzdy ďalších pracovných miest sú podmienené
financovaním funkčných platov v plnej výške z vlastných zdrojov, resp. z tuzemských
alebo zahraničných projektov BioMedu. P. tajomníčka doplnila, že funkčná štruktúra BioMedu je
schválená do roku 2021. Ďalej uviedla, že BioMed síce má dostatok publikačnej činnosti, ale chýbajú
mu granty. Predsedníčka AS predložila a AS jednomyseľne schválil uznesenie č. 19/4/2018.

hlasovanie
18.

za
30

proti
0

zdržal sa
0

UZNESENIA:
Uznesenie č. 1/4/2018: AS JLF UK v súlade s Čl. 12 Rokovacieho poriadku AS JLF UK schvaľuje
doplnenie stálych komisií AS JLF UK nasledovne:
 Michaela Mazúchová
- Pedagogická komisia
 Martin Jozef Péč
- Vedecká komisia
 Nikola Rufusová
- Komisia pre rozpočet a hospodárenie
 MUDr. Martin Hanko
- Vedecká komisia
Uznesenie č. 2/4/2018: AS JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. r) Štatútu JLF UK schvaľuje novú
členku Disciplinárnej komisie JLF UK pre študentov – Veroniku Slobodníkovú.
6

Uznesenie č. 3/4/2018: AS JLF UK v súlade s Čl. 23 ods. 2 Štatútu JLF UK a v súlade s Čl. 26 ods. 2
Rokovacieho poriadku AS JLF UK vyhlasuje voľby kandidáta na funkciu dekana JLF UK na funkčné
obdobie od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2023 s nasledovným harmonogramom:
Navrhovanie kandidátov: do 7. 11. 2018 do 12:00 hod., návrhy sa predkladajú predsedovi
Volebnej komisie pre voľby kandidáta na funkciu dekana JLF UK prostredníctvom podateľne JLF UK
na Dekanáte alebo zamestnanca povereného vedením agendy AS JLF UK (Ing. J. Trimajová).

Predstavenie kandidátov na funkciu dekana JLF UK: 12.11.2018 o 13:00 hod. na verejnom
zasadaní AS JLF UK v Aula Magna.

Voľby kandidáta na funkciu dekana JLF UK: 15.11.2018 o 13:00 hod. na verejnom zasadaní AS
JLF UK v Aula Magna.


Uznesenie č. 4/4/2018: AS JLF UK v zmysle Čl. 23 ods. 3 Štatútu JLF UK a Čl. 26 ods. 7 Rokovacieho
poriadku AS JLF UK schvaľuje volebnú komisiu pre voľby kandidáta na funkciu dekana JLF UK na
funkčné obdobie od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2023 nasledovne:






prof. RNDr. Peter Kaplán, CSc.
prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.
doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.
Veronika Slobodníková
Michal Ružinský

predseda
člen
členka
členka
člen

Uznesenie č. 5/4/2018: AS JLF UK schvaľuje formulár návrhu kandidáta na funkciu dekana na funkčné
obdobie 2019 – 2023.
Uznesenie č. 6/4/2018: AS JLF UK v súlade s Čl. 13 ods. 2 Štatútu JLF UK vyhlasuje doplňovacie
voľby do AS UK nasledovne:
a) deň konania volieb:
22. októbra 2018
b) miesto konania volieb:
Zasadacia miestnosť Vedeckej rady JLF UK
c) čas konania volieb:
od 08:00 hod. do 13:00 hod.
d) podávanie návrhov kandidátov: do 16. októbra 2018 do 13:00 hod.
e) doručovanie návrhov kandidátov
osobne alebo poštou:
Ing. J. Trimajovej, Kancelária tajomníčky JLF UK,
Dekanát JLF UK, Malá Hora 4A, Martin
Uznesenie č. 7/4/2018: AS JLF UK v súlade s Čl. 13 ods. 2 Štatútu JLF UK schvaľuje volebnú komisiu
pre doplňovacie voľby do AS UK nasledovne:






doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.
doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.
prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc.
Veronika Slobodníková
Michal Ružinský

členka
členka
členka
členka
člen

Uznesenie č. 8/4/2018: AS JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. p) Štatútu JLF UK schvaľuje funkčnú
štruktúru Kliniky hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM nasledovne:
7

- zvýšenie počtu vedecko-pedagogických zamestnancov o 1 v kategórii odborný asistent,
Pracovisko
Klinika hematológie
a transfuziológie

Profesor Docent
2

Odbor.
Lektor
asistent

0

4,1

0

Výskumný
Spolu
pracovník
0

6,1

Uznesenie č. 9/4/2018: AS JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. p) Štatútu JLF UK schvaľuje funkčnú
štruktúru Ústavu telesnej výchovy JLF UK nasledovne:
- zníženie počtu vedecko-pedagogických zamestnancov o 0,33 v kategórii odborný asistent,
Pracovisko

Profesor Docent

Ústav telesnej výchovy

0

0

Odbor.
Výskumný
Lektor
Spolu
asistent
pracovník
1
0
0
1

- zvýšenie počtu nepedagogických zamestnancov o 1 v kategórii technik
Pracovisko
Ústav telesnej výchovy

Sekr./admin.
Laborant
prac.
0

Technik

Robotník

Spolu

1

1

2

0

Uznesenie č. 10/4/2018: AS JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. p) Štatútu JLF UK schvaľuje
funkčnú štruktúru Kliniky detí a dorastu JLF UK a UNM nasledovne:
- zvýšenie počtu vedecko-pedagogických zamestnancov o 1 v kategórii docent,
- zníženie počtu vedecko-pedagogických zamestnancov o 1 v kategórii odborný asistent
- zvýšenie počtu vedecko-pedagogických zamestnancov o 0,1 v kategórii odborný asistent,
Pracovisko
Klinika detí a dorastu

Profesor Docent
1

4

Odbor.
Lektor
asistent
3,1
0

Výskumný
Spolu
pracovník
0
8,1

Uznesenie č. 11/4/2018: AS JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. p) Štatútu JLF UK schvaľuje
funkčnú štruktúru Ústavu fyziológie JLF UK nasledovne:
- zvýšenie počtu vedecko-pedagogických zamestnancov o 1 v kategórii profesor,
- zníženie počtu vedecko-pedagogických zamestnancov o 1 v kategórii docent,
Pracovisko
Ústav fyziológie

Profesor Docent
5

0

Odbor.
asistent
3

Lektor
0

Výskumný
pracovník
0

Spolu
8

8

Uznesenie č. 12/4/2018: AS JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. p) Štatútu JLF UK schvaľuje
funkčnú štruktúru Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a UNM nasledovne:
- zníženie počtu vedecko-pedagogických zamestnancov o 1 v kategórii vedecko-výskumný
pracovník,
Pracovisko
Klinika stomatológie

Profesor Docent
1

2

Odbor.
asistent
10

Lektor
0

Výskumný
pracovník
4

Spolu
17

- zvýšenie počtu nepedagogických zamestnancov o 1 v kategórii technik,
Pracovisko
Klinika stomatológie

Sekr./admin.
Laborant
prac.
1

Technik

Robotník

Spolu

3

0

4

0

Uznesenie č. 13/4/2018: AS JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. p) Štatútu JLF UK schvaľuje
funkčnú štruktúru Ústavu cudzích jazykov JLF UK nasledovne:
- zvýšenie počtu vedecko-pedagogických zamestnancov o 1 v kategórii odborný asistent,
Pracovisko
Ústav cudzích jazykov

Profesor Docent
0

0

Odbor.
asistent
7

Lektor
0

Výskumný
pracovník
0

Spolu
7

Uznesenie č. 14/4/2018: AS JLF UK vyjadruje súhlas s výškou školného a poplatkov spojených so
štúdiom v akademickom roku 2019/2020 a odporúča dekanovi predložiť návrh na schválenie rektorovi
UK.
Uznesenie č. 15/4/2018: AS JLF UK v súlade Čl. 18 ods. 1 písm. a) Štatútu JLF UK schvaľuje
Štipendijný poriadok JLF UK.
Uznesenie č. 16/4/2018: AS JLF UK v súlade Čl. 18 ods. 1 písm. l) Štatútu JLF UK vyjadruje súhlas na
zriadenie špecializovaného výučbového zariadenia JLF UK v Ambulantnom ORL centre PAVEL, s.r.o.
Uznesenie č. 17/4/2018: AS JLF UK vyslovuje súhlas s určením nasledovného nehnuteľného majetku
za nepotrebný a po ukončení územného konania s jeho následným predajom minimálne v cene
stanovenej znaleckým posudkom:
- parcelné číslo 7685/10 parcela registra C KN, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere 5016 m2 ,
- parcelné číslo 7685/4 parcela registra C KN, druh pozemku: trvalé trávne porasty o výmere 9709 m2 ,
- parcelné číslo 7684/2, parcela registra C KN druh pozemku: orná pôda o výmere 16847 m2,
- parcelné číslo 7684/6, parcela registra C KN, druh pozemku: orná pôda o výmere 28712 m2,
- parcelné číslo 7685/2, parcela registra C KN, druh pozemku: trvalé trávne porasty o výmere 5725 m2,
- parcelné číslo 7685/9, parcela registra C KN, druh pozemku: trvalé trávne porasty o výmere 4857 m2,
9

zapísaných na Liste vlastníctva č. 4733 v katastrálnom území Martin, obec Martin, okres Martin.
Uznesenie č. 18/4/2018: AS JLF UK v súlade Čl. 18 ods. 1 písm. n) Štatútu JLF UK schvaľuje Správu
o činnosti AS JLF UK a Správu o činnosti predsedníctva AS JLF UK za akademický rok 2017/2018.
Uznesenie č. 19/4/2018: AS JLF UK odporúča Vedeniu JLF UK pripraviť analýzu počtu a štruktúry
pracovných miest v BioMede, ich financovanie a návrh na racionalizáciu pracovných činností divízií
BioMedu.
Termín: najbližšie riadne zasadnutie AS JLF UK

V Martine 8.10.2018
Zapísala: Ing. J. Trimajová
Overili: doc. Mgr. M. Bašková, PhD. a A. Kňazúrová

prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc.
predsedníčka AS JLF UK
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