Zápisnica
zo zasadania Akademického senátu Jesseniovej lekárskej fakulty UK
v Martine dňa 10.12.2018
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, do ktorého navrhla doplniť
bod č. 11 – Vyhlásenie riadnych volieb do študentskej časti AS JLF UK a otvorila
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.
3.
4.
5.
6.

Návrh dekana na iniciovanie zmeny Štatútu JLF UK
Návrh predsedníčky AS JLF UK na zmenu Rokovacieho poriadku AS JLF UK
Disciplinárny poriadok JLF UK pre študentov
Hodnotiaca správa pedagogickej činnosti JLF UK 2018
Návrh dekana na zmenu funkčnej štruktúry:
a) Ústavu lekárskej biofyziky JLF UK
b) Neurologickej kliniky JLF UK a UNM
c) Ústavu verejného zdravotníctva JLF UK

7. Informácia dekana: analýza počtu, štruktúry pracovných miest v BioMede,
ich financovanie a návrh na racionalizáciu pracovných činností divízií
BioMedu
8. Návrh dekana na zmenu názvu Ústavu telesnej výchovy JLF UK
9. Návrh dekana na zmenu názvu Ústavu molekulovej biológie JLF UK a zmenu
názvu predmetu Molekulová biológia
10. Návrh dekana na vyslovenie súhlasu s predĺžením doby nájmu:
a) práčovne vo VI spoločnosti INKUR, s.r.o., Martin
b) veľkého klubu vo VI Národnému vnútromisijnému a aliančnému hnutiu
Modrý kríž
c) telocvične JLF UK na Malej Hore združeniu Taoistického TAI CHI v SR
11. Vyhlásenie riadnych volieb do študentskej časti AS JLF UK
12. Informácie Vedenia JLF UK
13. Rôzne
hlasovanie
1.

za
28

proti
0

zdržal sa
0
1

Overovatelia zápisnice
AS JLF UK jednomyseľne schválil overovateľov zápisnice: doc. Mgr. M. Baškovú, PhD.
a prof. MUDr. M. Adamkova, CSc.
hlasovanie
2.

za
28

proti
0

zdržal sa
0

2. Návrh dekana na iniciovanie zmeny Štatútu JLF UK
Návrh na zmenu štatútu inicioval p. dekan. Štatút je základným fakultným dokumentom,
upravujúcim najmä problematiku akademických práv a slobôd, organizačnej štruktúry,
akademickej samosprávy, riadenia a pôsobnosti fakulty, problematiku vysokoškolského
štúdia a vzdelávania, sociálnych služieb a zamestnancov, ako aj iné oblasti činnosti
fakulty.
Štatút JLF UK v Martine bol schvaľovaný v roku 2009, je preto žiadúce aktualizovať ho
a reflektovať na súčasné podmienky. 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. 1/5/2018.

hlasovanie
3.

za
28

proti
0

zdržal sa
0

3. Návrh predsedníčky AS JLF UK na zmenu Rokovacieho poriadku AS JLF UK
Návrh predložila predsedníčka AS, ktorá zdôvodnila potrebu aktualizácie Rokovacieho
poriadku AS JLF UK, vrátane vydania úplného znenia. Prof. Višňovský za Právnu
komisiu odporučil zmenu v Čl. 26 Rokovacieho poriadku, ktorá sa týkala doplnenia slova
„spravidla“ za slovo „vedie“. Doc. Biringer sa informoval o osobách oprávnených
zvolávať zasadanie AS, predsedníčka odpovedala, že navrhovaná zmena z Právnej
komisie pojednáva o osobách oprávnených viesť rokovanie AS a nie o osobách
oprávnených zvolávať zasadnutia. Predsedajúca predložila návrh uznesenia, o ktorom dala
hlasovať. AS jednomyseľne schválil návrh a prijal k nemu uznesenie č. 2/5/2018.
hlasovanie
4.

za
28

proti
0

zdržal sa
0

4. Disciplinárny poriadok JLF UK pre študentov
Návrh predložil p. dekan, ktorý vysvetlil, že navrhovaná zmena reflektuje na vyššiu
právnu normu, ktorou je Disciplinárny poriadok UK pre študentov. Právna komisia
odporučila návrh schváliť s niekoľkými formálnymi úpravami. 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. 3/5/2018.
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hlasovanie
5.

za
28

proti
0

zdržal sa
0

5. Hodnotiaca správa pedagogickej činnosti JLF UK 2018
Správu predložil p. dekan. Pedagogická komisia nemala pripomienky. 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. 4/5/2018.
hlasovanie
6.

za
28

proti
0

zdržal sa
0

6. Návrh dekana na zmenu funkčnej štruktúry:
a) Ústavu lekárskej biofyziky JLF UK
b) Neurologickej kliniky JLF UK a UNM
c) Ústavu verejného zdravotníctva JLF UK
Návrhy predložil p. dekan, ktorý vo svojom vystúpení zdôvodnil všetky organizačné
zmeny funkčných štruktúr v zmysle doterajšej koncepcie personálnej politiky
uplatňovanej na JLF UK. Komisia pre rozpočet a hospodárenie odporučila všetky návrhy
schváliť. Do rozpravy sa neprihlásil žiadny člen AS, predsedajúca predložila návrhy
uznesení, o ktorých dala hlasovať. AS jednomyseľne schválil návrhy a prijal k nim
uznesenie č. 5/5/2018, č. 6/5/2018 a č. 7/5/2018.
hlasovanie
7.

za
28

proti
0

zdržal sa
0

7. Informácia dekana: analýza počtu, štruktúry pracovných miest v BioMede,
ich financovanie a návrh na racionalizáciu pracovných činností divízií BioMedu
Informáciu vypracovalo vedenie BioMedu a predložil ju p. dekan. K materiálu sa
vyjadrili všetky komisie AS. Pedagogická komisia nemala pripomienky. Vedecká komisia
upozornila na administratívne chyby v publikovaných prácach Divízie Neurovedy
a vyslovila otázku ohľadom vzťahu CEVEDu a BioMedu. P. dekan odpovedal, že
BioMed:
- je jediným funkčným pracoviskom zo všetkých projektov (vedecké parky), ktoré boli
na Slovensku zrealizované zo ŠF EÚ,
- je ako každé iné pracovisko – klinika, ústav, nie je nadradený žiadnemu pracovisku na
fakulte,
- nie je možné meniť schválenú štruktúru zamestnancov nakoľko by došlo k zmene
podmienok a hrozila by finančná korekcia, JLF UK má povinnosť naplniť schválený
počet a štruktúru zamestnancov,
- produkuje a vykazuje dostatok vedecko-výskumných aktivít (publikačná činnosť,
projekty, spolupráca s fakultnými a mimofakultnými pracoviskami), na rozdiel od
iných fakultných pracovísk.
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P. dekan ďalej uviedol, že BioMed má určite aj rezervy a čo mu chýba, je jasná definícia
toho, ktorá divízia a na čom konkrétne robí (aby neboli viaceré pracoviská s rovnakým
zameraním a s rovnakými technológiami vedľa seba). Zároveň vyzval všetkých, aby sa
BioMed nenapádal ako zlo, ktoré by mali všetci kritizovať a nech sa nestane problémom
nezhody na tejto fakulte, ale prostriedkom na spojenie činností zamestnancov
a pracovísk. Predsedníčka AS doplnila, že podľa VP 30/2017 o zriadení CEVEDu, toto
pracovisko kooperuje na horizontálnej úrovni s inými výskumnými pracoviskami (napr.
BioMedom),
Právna komisia mala nasledovné pripomienky:
- chýbajú kľúčové informácie – analýza počtu a štruktúry pracovných miest podľa
jednotlivých divízií, oddelení a laboratórií, ich konkrétna výkonnosť – cieľom bolo
objektívne sa vyjadriť k potrebe kontinuálneho zvyšovania počtov pracovníkov
v jednotlivých divíziách,
- chýba jasné definovanie personálneho obsadenia pracovných pozícií v rámci
problému prelínania pracovných pozícií zamestnancov ústavov, kliník a pracovísk
BioMedu,
- v správe chýba tiež jasná informácia o tom, akým spôsobom boli spracované údaje
o pridelených financiách z grantov. Je zrejmé, že rozdielnosť počtov a štruktúry
pracovníkov v jednotlivých divíziách má významný vplyv na možnosti získavania
financií z projektov,
- pri hodnotení publikačnej činnosti v správe chýbajú informácie o tom, ako boli
prideľované spoločné publikácie k pracoviskám BioMedu, klinikám a ústavom JLF
UK,
- chýba podrobná analýza časového využitia prístrojového vybavenia BioMedu.
- chýba detailnejšia analýza získavania skutočných financií z iných ako grantových
zdrojov (komerčný sektor),
- návrh racionalizačných opatrení nemôže byť (a ani nie je) kvôli chýbajúcim údajom
dostatočný,
- právna komisia má za to, že subordinácia CEVED-u pod vedenie BioMedu je
z hľadiska ostatných pracovísk JLF UK, ktoré CEVED využívajú, kontraproduktívna
a proti zmyslu jeho založenia.
Na základe uvedených pripomienok Právna komisia odporúča AS správu v predloženej
podobe neprijať a odporúča AS, aby zaviazal vedenie JLF UK správu predpracovať
a následne opätovne predložiť na prerokovanie AS.
P. dekan odpovedal, že štruktúra pracovníkov BioMedu je zverejnená, aj s menami
v Ročenke JLF UK. Prof. Adamicová sa zapojila do diskusie s tým, že berie na vedomie
stanovisko Právnej komisie, ale pripomenula, že toto pracovisko funguje ešte krátko na to,
aby sa dala urobiť hĺbková analýza a odporučila, aby sa týmto zaoberalo budúce vedenie
fakulty.
Komisia pre rozpočet a hospodárenie mala nasledovné pripomienky:
- v dokumente chýba informácia o štruktúre počtu zamestnancov BioMedu podľa divízií
(kmeňových vedeckovýskumných pracovníkov a laborantov); pomer schválený
a reálny stav zamestnancov vrátane MD a RD; pomer výnosy a náklady,
- v dokumente sa uvádzajú aj práve schválené granty, ktorých financie ešte len budú
pridelené,
- odporúčame jasne definovať koľko bolo publikovaných prác v CC a koľko v SCOPUS,
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-

v prípade spolupráce s klinikami UNM a s pracoviskami mimo JLF UK odporúčame
konkretizovať spoločné granty,
z predloženej správy nie je zrejmá využiteľnosť prístrojov v zmysle % využitia
strojového času, počet analýz/deň alebo mesiac, náklady na jednu analýzu personálne/materiálno technické náklady na servis a pod.

Predsedníčka AS uviedla, že BioMed vypracoval analýzu za 10 mesiacov tohto roka.
Navrhla, aby AS prijal uznesenie s požiadavkou na dekana o dopracovanie analýzy
BioMedu za celý rok a predložení na zasadnutie AS pri schvaľovaní rozpočtu. P. dekan
doplnil, že v správe BioMedu sú v časti o publikačnej aktivite uvedené práce publikované
v Current Contents/SCOPUS s prvým autorom z BioMedu. Predsedníčka požiadala, aby
pre lepší prehľad boli práce rozdelené samostatne v CC a samostatne v SCOPUS, aby
správa bola dopracovaná v spolupráci s AKASom a CEVEDom.
Predsedajúca predložila návrh uznesenia, o ktorom dala hlasovať. AS jednomyseľne
zobral na vedomie informáciu a prijal k nej uznesenie č. 8/5/2018.
hlasovanie
8.

za
28

proti
0

zdržal sa
0

8. Návrh dekana na zmenu názvu Ústavu telesnej výchovy JLF UK
Návrh vrátane zdôvodnenia predložil p. dekan. Právna komisia nemala pripomienky. 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. 9/5/2018.
hlasovanie
9.

za
28

proti
0

zdržal sa
0

9. Návrh dekana na zmenu názvu Ústavu molekulovej biológie JLF UK a zmenu názvu
predmetu Molekulová biológia
Návrh predložil p. dekan, ktorý v súvislosti so zmenou názvu predmetu uviedol, že
uvedenú problematiku (v rámci schvaľovania študijných programov) schvaľuje Vedecká
rada. Pedagogická komisia nemala pripomienky. Právna komisia vzhľadom na
nedostatočné odôvodenie nutnosti zmeny názvu ústavu a predmetu neodporúčala senátu
návrh schváliť. P. dekan stiahol z rokovania AS návrh na zmenu názvu predmetu.
Predsedajúca predložila návrh uznesenia k zmene názvu pracoviska, o ktorom dala
hlasovať. AS schválil návrh a prijal k nemu uznesenie č. 10/5/2018.

hlasovanie
10.

za
26

proti
0

zdržal sa
2

10. Návrh dekana na vyslovenie súhlasu s predĺžením doby nájmu:
a) práčovne vo VI spoločnosti INKUR, s.r.o., Martin
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b) veľkého klubu vo VI Národnému vnútromisijnému a aliančnému hnutiu Modrý
kríž
c) telocvične JLF UK na Malej Hore združeniu Taoistického TAI CHI v SR
Návrh vrátane základných informácií o nájomcoch predložil p. dekan. Komisia pre
rozpočet a hospodárenie nemala pripomienky. Do rozpravy sa prihlásila prof. Adamicová,
ktorá namietala voči prenajatiu akademickej pôdy Národnému vnútromisijnému
a aliančnému hnutiu Modrý kríž. Do diskusie sa zapojili aj členky študentskej časti AS A.
Kňazúrová a J. Dudášiková, ktoré prezentovali sťažnosti študentov na vysokoškolskom
internáte ohľadom poškodzovania majetku a hluku od hnutia Modrý kríž. Dekan sa na
základe týchto námietok rozhodol stiahnuť návrh z rokovania AS.
Predsedajúca predložila návrh uznesenia k bodom a) a c), o ktorom dala hlasovať. AS
schválil návrh a prijal k nemu uznesenie č. 11/5/2018.
hlasovanie
11.

za
28

proti
0

zdržal sa
0

11. Vyhlásenie riadnych volieb do študentskej časti AS JLF UK
Návrh predložila predsedníčka AS. 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. 12/5/2018.
hlasovanie
12.

za
28

proti
0

zdržal sa
0

12. Informácie Vedenia JLF UK
a) p. dekan:
- pri príležitosti ukončenia svojej funkcie zhodnotil spoluprácu s AS a poďakoval
členom AS,
- informoval, že Vláda SR má v programe rokovania budúci týždeň návrh na schválenie
uznesenia o Nemocnici budúcnosti v Martine,
- pozval členov AS na vianočné stretnutie dňa 19.12.2018,
b) prof. Švihrová:
- poďakovala p. dekanovi a členom vedenia za dlhoročnú spoluprácu na zasadnutiach
predsedníctva a senátu a prácu ako pre študentov, tak aj zamestnancov fakulty,
c)
-

doc. Osina:
informoval, že do roku 2020 sa AIS-2 nahradí novým systémom,
informoval, že v novom roku sa preinštalujú pevné linky VOiP na novú sieť,
upozornil na používanie e-mailových schránok UNIBA a nie súkromných (gmail
a pod.), ktoré nie sú dostatočne zabezpečené,
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d) prof. Péčová
- informovala, že bol zaslaný oznam na pracoviská o termínoch skúšok a priebežného
hodnotenia v zimnom semestri 2018/2019,
- informovala o ozname na úpravy informačných listov predmetov v AR 2018/2019,
- informovala o ozname na kontrolu zadania záverečných prác na AR 2018/2019,
- informovala o výsledkoch spätnej väzby absolventov za AR 2017/2018,
e) p. tajomníčka:
- informovala o termínoch spojených so závierkovými prácami na Ekonomickom
oddelení JLF UK,
- informovala o fyzickej inventúre nehmotného majetku a záväzkov na vybraných
pracoviskách,
- informovala o vyplatení motivačných štipendií študentom JLF UK,
- uviedla, že bola zverejnená Metodika rozpisu dotácií verejným vysokým školám na
rok 2019.

13. Rôzne
Predsedníčka AS informovala o pripravovanom zasadnutí Rady vysokých škôl, na ktorom
sa má prerokovať Metodika rozpisu dotácií verejným vysokým školám na rok 2019.
Predložila návrh pripomienok k metodike vypracovaný v spolupráci s tajomníčkou, ktorý
členovia AS dostali mailovou poštou. 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. 13/5/2018.

hlasovanie
13.

za
28

proti
0

zdržal sa
0

UZNESENIA:
Uznesenie č. 1/5/2018: Akademický senát JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. a)
Štatútu JLF UK berie na vedomie návrh dekana na iniciovanie zmien Štatútu JLF UK a:
a) odporúča dekanovi JLF UK vyzvať členov akademickej obce na predkladanie návrhov
na zmeny a doplnenia Štatútu do Kancelárie dekana v termíne do 31.1.2019,
b) vyzýva členov AS JLF UK na predkladanie návrhov na zmeny a doplnenia v Štatúte
Právnej komisii AS JLF UK v termíne do 31.1.2019.

Uznesenie č. 2/5/2018: Akademický senát JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. b)
Štatútu JLF UK:
a) schvaľuje zmenu Rokovacieho poriadku AS JLF UK v znení doplnenia Právnej
komisie,
b) ukladá predsedníčke AS JLF UK vydať úplne znenie Rokovacieho poriadku AS JLF
UK v aktuálnom znení.
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Uznesenie č. 3/5/2018: Akademický senát JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. a)
Štatútu JLF UK schvaľuje Disciplinárny poriadok JLF UK pre študentov v znení
pripomienok a doplnení Právnej komisie AS.
Uznesenie č. 4/5/2018: Akademický senát JLF UK berie na vedomie Hodnotiacu správu
pedagogickej činnosti JLF UK v Martine za rok 2018.
Uznesenie č. 5/5/2018: Akademický senát JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. p)
Štatútu JLF UK schvaľuje zmenu funkčnej štruktúry Ústavu lekárskej biofyziky JLF UK
nasledovne:
-

zvýšenie počtu nepedagogických zamestnancov o 1 v kategórii laborant,
zníženie počtu nepedagogických zamestnancov o 1 v kategórii technik.
Nepedagogickí zamestnanci
Administratíva Laboranti Technici Robotníci

Pracovisko
Ústav lekárskej biofyziky
Ústav lekárskej biofyziky

1
1

1
2

1
0

0,93
0,93

Spolu
3,93
3,93

Uznesenie č. 6/5/2018: Akademický senát JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. p)
Štatútu JLF UK schvaľuje zmenu funkčnej štruktúry Neurologickej kliniky JLF UK
a UNM nasledovne:
-

zvýšenie počtu vedecko-pedagogických zamestnancov o 0,1 v kategórii odborný asistent,

Štruktúra pracovných miest vysokoškolských učiteľov, vedecko-výskumných pracovníkov
a štruktúra funkcií profesorov a docentov podľa študijných odborov

Pracovisko

Profesori

Docenti

Odborní
asistenti

Asistent/
lektor

Vedeckovýskumný
pracovník

Spolu

Neurologická klinika
Neurologická klinika

1

3

1

0

0

5

1

3

1,1

0

0

5,1

Uznesenie č. 7/5/2018: Akademický senát JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. p)
Štatútu JLF UK schvaľuje zmenu funkčnej štruktúry Ústavu verejného zdravotníctva JLF
UK nasledovne:
zvýšenie počtu vedecko-pedagogických zamestnancov o 1 v kategórii vedecko-výskumný
pracovník,
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Štruktúra pracovných miest vysokoškolských učiteľov, vedecko-výskumných pracovníkov
a štruktúra funkcií profesorov a docentov podľa študijných odborov

Pracovisko

Profesori

Docenti

Odborní
asistenti

Asistent/
lektor

Vedeckovýskumný
pracovník

Spolu

Ústav verejného
zdravotníctva

2

2

3

0

1

8

Ústav verejného
zdravotníctva

2

2

3

0

2
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Uznesenie č. 8/5/2018: Akademický senát JLF UK berie na vedomie materiál „Analýza
počtu, štruktúry pracovných miest v BioMede, ich financovanie a návrh na racionalizáciu
pracovných činností divízií BioMedu podľa stavu k 1.11.2018“ a odporúča dekanovi
správu podľa návrhov jednotlivých komisií podrobne dopracovať a na jej základe navrhnúť
prípadné racionalizačné opatrenia.
Termín: rokovanie AS JLF UK s bodom programu o rozpočte na rok 2019.
Uznesenie č. 9/5/2018: Akademický senát JLF UK vyslovuje súhlas so zmenou názvu
Ústavu telesnej výchovy JLF UK na „Ústav telesnej výchovy a Relaxačné centrum JLF
UK“.
Uznesenie č. 10/5/2018: Akademický senát JLF UK vyslovuje súhlas so zmenou názvu
Ústavu molekulovej biológie JLF UK na „Ústav molekulovej biológie a genomiky JLF
UK“.
Uznesenie č. 11/5/2018: Akademický senát JLF UK vyslovuje súhlas s predĺžením doby
nájmu:
a) práčovne vo VI spoločnosti INKUR, s.r.o., Martin na obdobie od 1.1.2019 do
31.12.2020,
b) telocvične JLF UK na Malej Hore združeniu Taoistického TAI CHI v SR na obdobie
od 1.4.2019 do 31.3.2021.
a odporúča dekanovi predložiť návrhy na schválenie AS UK.
Uznesenie č. 12/5/2018: Akademický senát JLF UK v zmysle Čl. 11 ods. 1 Zásad volieb
AS JLF UK vyhlasuje riadne voľby do študentskej časti AS JLF UK nasledovne:
a)
b)
c)
d)
e)

Termín: 28.2.2019
Čas: 8:00 – 13:00 hod.
Miesto: zasadacia miestnosť VR JLF UK
Predkladanie návrhov: do 22.2.2019 do 12:00 hod.
Návrhy sa predkladajú Ing. J. Trimajovej, Kancelária tajomníčky, Dekanát, Malá Hora
4A, Martin
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Uznesenie č. 13/5/2018: Akademický senát JLF UK vyslovuje súhlas s Pripomienkami
k návrhu Metodiky rozpisu dotácií verejným vysokým školám na rok 2019 a ukladá
predsedníčke AS JLF UK zaslať ich AS UK a Rade vysokých škôl.

V Martine 19.12.2018
Zapísala: Ing. J. Trimajová
Overili: doc. Mgr. M. Bašková, PhD. a prof. MUDr. M. Adamkov, CSc.

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