Zápisnica
zo zasadania Akademického senátu Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine
dňa 10.4.2018
Prítomní:
podľa prezenčných listín
1. Otvorenie zasadnutia
Zasadanie otvorila a viedla predsedníčka AS JLF UK prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc., ktorá
skonštatovala, že prítomná je nadpolovičná väčšina členov AS a AS bol uznášaniaschopný.
Schválenie programu
Predsedníčka AS predložila návrh programu rokovania a členovia jednomyseľne schválili
nasledovný program zasadania:
1.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu
Voľba overovateľov zápisnice
2. Návrh dekana na:
a)
metodiku rozpisu dotácie štátneho rozpočtu na rok 2018 na programy a podprogramy
b)
na rozpis miezd na pracoviská a súčasti JLF UK na rok 2018
c)
rozpočet výnosov a nákladov na rok 2018
3. Návrh dekana o použití finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov
na rok 2018:
a)
Jesseniovej lekárskej fakulty UK
b)
Vysokoškolského internátu a jedálne JLF UK
4. Návrh dekana za zmenu funkčnej štruktúry:
a)
Ústavu patologickej fyziológie JLF UK
b)
Neurologickej kliniky JLF UK a UNM
c)
Kliniky infektológie a cestovnej medicíny JLF UK a UNM
d)
Martinského centra pre biomedicínu
e)
Ústavu fyziológie JLF UK
5. 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 2019/2020
6. Návrh dekana na doplnenie VP č. 7/2017 – Sadzobník odmien za vybrané práce a činnosti
zamestnancov JLF UK a osôb pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru
7. Návrh dekana na doplnenie VP č. 36/2017 – Študijný poriadok ďalšieho vzdelávania
zdravotníckych pracovníkov na JLF UK v Martine
8. Návrh dekana na vyslovenie súhlasu o nepotrebnosti nehnuteľného majetku UK v Mošovciach
9. Návrh dekana na vyslovenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku UK
10. Informácie Vedenia JLF UK
11. Rôzne
hlasovanie

za
30

proti
0

zdržal sa
0

Overovatelia zápisnice
AS JLF UK jednomyseľne schválil overovateľov zápisnice: prof. MUDr. J. Staška, PhD. a MUDr.
P. Bánovčina, PhD.
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hlasovanie

za
30

zdržal sa
0

proti
0

2. Návrh dekana na:
a) metodiku rozpisu dotácie štátneho rozpočtu na rok 2018 na programy
a podprogramy
b) na rozpis miezd na pracoviská a súčasti JLF UK na rok 2018
c) rozpočet výnosov a nákladov na rok 2018
Návrh predložil p. dekan, ktorý sa vo svojom vystúpení venoval analýze vývoja výkonnosti
fakulty v rámci UK, dosiahnutým výsledkom zaostávajúcim za očakávaniami v súvislosti
s nastaveným systémom odmeňovania, ako aj spôsobom riešenia tohto stavu.
Komisia pre rozpočet a hospodárenie konštatovala, že mzdové zaťaženie väčšiny pracovísk
stúpa a prevyšuje reálne pridelené resp. pracoviskom vyprodukované financie. Na základe
uvedeného komisia odporučila dekanovi podrobne analyzovať terajší stav a prostredníctvom
vedúcich pracovísk hľadať možné riešenia a rezervy vo zvýšení výkonnosti pracovísk najmä
vo vedecko-výskumnej činnosti.
Komisia vzala na vedomie predložený dotaz vedúcej Simulačného výučbového centra (SVC)
prof. MUDr. Jany Plevkovej PhD. k financovaniu SVC. Súčasná metodika prideľovania
financií vychádza z počtu odučených hodín v SVC, na základe ktorých je pracovisku
stiahnutá čiastka z pridelených financií. Keďže počet odučených hodín klesol (ZS 2016/2017
– 527h; ZS 2017/2018 – 210h) o viac ako 50%, odporúča komisia prehodnotiť metodiku
prideľovania financií tak, aby nedošlo k finančnému zaťažovaniu pracovísk, ktoré sa
podieľajú na výučbe v SVC.
Do diskusie sa neprihlásil žiadny člen AS, predsedajúca predložila návrh uznesenia, o ktorom
dala hlasovať. AS JLF UK jednomyseľne schválil návrh a prijal k nemu uznesenie č.
1/1/2018.
hlasovanie

za
30

proti
0

zdržal sa
0

Predsedníctvo odporučilo 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. Predsedajúca predložila návrh
uznesenia, o ktorom dala hlasovať. AS JLF UK jednomyseľne schválil návrh a prijal k nemu
uznesenie č. 2/1/2018.
hlasovanie

za
30

proti
0

zdržal sa
0

Predsedníctvo ďalej odporučilo dekanovi vzhľadom na zmenu zriaďovacej listiny UNM
pokračovať v jednaní s Vedením UNM o financovaní potrieb výučby študentov na
jednotlivých klinikách a oddeleniach. Predsedajúca predložila návrh uznesenia, o ktorom dala
hlasovať. AS JLF UK jednomyseľne schválil návrh a prijal k nemu uznesenie č. 3/1/2018.
hlasovanie

za
30

proti
0

zdržal sa
0
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3. Návrh dekana o použití finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných
zdrojov na rok 2018:
a) Jesseniovej lekárskej fakulty UK
b) Vysokoškolského internátu a jedálne JLF UK
Návrh predložil p. dekan. Uviedol, že v priebehu roka 2018 bude pravdepodobne predkladať
návrh na AS o schválenie pridelenia finančných prostriedkov na nákup ďalšieho pozemku pre
výstavbu „Nemocnice budúcnosti“. Vysvetlil novú položku v návrhu, ktorá sa týka
dofinancovania štipendií doktorandom 1. a 2. ročníka vybraných pracovísk v UNM, ktorí by
mali mať úväzok 0,5 v UNM, čo im umožní byť súbežne študentom doktorandského štúdia aj
špecializačného štúdia.
Komisia pre rozpočet a hospodárenie aj predsedníctvo AS odporučili oba návrhy schváliť bez
pripomienok.
V rámci diskusie predsedníčka AS vyjadrila podporu návrhu na možnosť súbežného
doktorandského a špecializačného štúdia. P. tajomníčka vysvetlila financovanie zariadení
v BioMede a príspevok pre študentské organizácie SloMSA a KVŠ, s ktorými si hospodária
študenti sami.
Po ukončení diskusie predsedajúca predložila návrh uznesenia, o ktorom dala hlasovať. AS
JLF UK jednomyseľne schválil návrh a prijal k nemu uznesenie č. 4/1/2018.
hlasovanie

za
30

proti
0

zdržal sa
0

4. Návrh dekana za zmenu funkčnej štruktúry:
a) Ústavu patologickej fyziológie JLF UK
b) Neurologickej kliniky JLF UK a UNM
c) Kliniky infektológie a cestovnej medicíny JLF UK a UNM
d) Martinského centra pre biomedicínu
e) Ústavu fyziológie JLF UK
Návrh aj so zdôvodnením predložil p. dekan. Predsedníctvo a Komisia pre rozpočet
a hospodárenie nemali pripomienky a odporučili návrhy dekana schváliť. Do diskusie sa
neprihlásil žiadny člen AS, predsedajúca predložila návrh uznesenia, o ktorom dala hlasovať.
AS JLF UK jednomyseľne schválil návrh a prijal k nemu uznesenia č. 5/1/2018 a 6/1/2018 a
7/1/2018 a 8/1/2018 a 9/1/2018.
hlasovanie

za
30

proti
0

zdržal sa
0

5. 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 2019/2020
Návrh predložil p. dekan, ktorý vysvetlil zmeny oproti podmienkam v predchádzajúcich
akademických rokoch (max. počet študentov...). Predsedníctvo a Pedagogická komisia nemali
pripomienky a odporučili návrh dekana schváliť. Do diskusie sa neprihlásil žiadny člen AS,
predsedajúca predložila návrh uznesenia, o ktorom dala hlasovať. AS JLF UK jednomyseľne
schválil návrh a prijal k nemu uznesenia č. 10/1/2018.
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hlasovanie

za
30

proti
0

zdržal sa
0

6. Návrh dekana na doplnenie VP č. 7/2017 – Sadzobník odmien za vybrané práce
a činnosti zamestnancov JLF UK a osôb pracujúcich na základe dohôd o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru
Návrh predložil p. dekan, ktorý vysvetlil dôvody na zmenu sadzobníka. Predsedníctvo a
Komisia pre rozpočet a hospodárenie nemali pripomienky a odporučili návrh schváliť. Do
diskusie sa neprihlásil žiadny člen AS, predsedajúca predložila návrh uznesenia, o ktorom
dala hlasovať. AS JLF UK jednomyseľne schválil návrh a prijal k nemu uznesenia č.
11/1/2018.
hlasovanie

za
30

proti
0

zdržal sa
0

7. Návrh dekana na doplnenie VP č. 36/2017 – Študijný poriadok ďalšieho vzdelávania
zdravotníckych pracovníkov na JLF UK v Martine
Návrh so zdôvodnením predložil p. dekan. Predsedníctvo a Pedagogická komisia nemali
pripomienky a odporučili návrh schváliť. Do diskusie sa neprihlásil žiadny člen AS,
predsedajúca predložila návrh uznesenia, o ktorom dala hlasovať. AS JLF UK jednomyseľne
schválil návrh a prijal k nemu uznesenia č. 12/1/2018.
hlasovanie

za
30

proti
0

zdržal sa
0

8. Návrh dekana na vyslovenie súhlasu s predajom nehnuteľného majetku UK
v Mošovciach
Návrh predložil p. dekan. Predsedníctvo a Komisia pre rozpočet a hospodárenie nemali
pripomienky a odporučili vysloviť súhlas. Do diskusie sa neprihlásil žiadny člen AS,
predsedajúca predložila návrh uznesenia, o ktorom dala hlasovať. AS JLF UK jednomyseľne
schválil návrh a prijal k nemu uznesenia č. 13/1/2018.
hlasovanie

za
30

proti
0

zdržal sa
0

9. Návrh dekana na vyslovenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku UK
Návrh predložil p. dekan. Predsedníctvo a Komisia pre rozpočet a hospodárenie nemali
pripomienky a odporučili vysloviť súhlas. Do diskusie sa neprihlásil žiadny člen AS,
predsedajúca predložila návrh uznesenia, o ktorom dala hlasovať. AS JLF UK jednomyseľne
schválil návrh a prijal k nemu uznesenia č. 14/1/2018.
hlasovanie

za
30

proti
0

zdržal sa
0
4

10. Informácie Vedenia JLF UK
a) dekan:
-

-

informoval o stave projektu „Nemocnica budúcnosti“, ktorý je po pripomienkovaní
a analýze na Ministerstve financií SR; doplnil, že všetky doterajšie analýzy mali
odporúčací charakter;
uviedol, že schvaľovanie všetkých grantov mešká kvôli zmenám na postoch ministrov
vlády SR,
informoval, že MŠVVaŠ SR neschválilo projekt „biobanky“ a ani projekt vypracovaný
v spolupráci zahraničného pracoviska s Urologickou klinikou JLF UK a UNM,
informoval, že AS UK schválil Štipendijný poriadok, ktorý umožňuje priznať
doktorandom platovú kompenzáciu za sťažený výkon práce, ako nenárokovateľnú
zložku štipendia; JLF UK však zároveň dostala vyjadrenie z Oddelenia legislatívy
a právnych služieb RUK, že tieto štipendiá sú v rozpore s vysokoškolským zákonom.

b) prodekan prof. Galajda:
-

informoval, že termín na podávanie prihlášok na doktorandské štúdium je 14. máj 2018,
prijímacie konanie na doktorandské štúdium sa uskutoční 7. - 8. júna 2018,
od 1. septembra 2018 sa zavádza Centrálny register doktorandov,
k 1. februáru 2018 študuje v rámci ďalšieho vzdelávania 970 zdravotníckych
pracovníkov (ukončené štúdium má 185 pracovníkov),
do rezidentského programu je zaradených 29 lekárov,
prvýkrát sa na JLF UK uskutočnila doplňujúca skúška pre záujemcov z tretích krajín
o uznanie dokladov zo štátnych skúšok; v programe všeobecné lekárstvo úspešne
absolvovali skúšku dvaja lekári.

c) prodekanka prof. Péčová:
-

-

informovala o počtoch uchádzačov o štúdium na JLF UK:
o všeobecné lekárstvo: 982 (minulý rok 822)
o zubné lekárstvo: 126 (minulý rok 114)
o ošetrovateľstvo: 27
o pôrodná asistencia: 24
o verejné zdravotníctvo Bc.: 18
prijímacie konanie sa uskutoční 11. – 15. júna 2018,
obhajoby diplomových prác sa uskutočnia 28. mája – 1. júna 2018,
promócie sa uskutočnia 28. a 29. júna 2018.

d) p. tajomníčka:
-

informovala, že v súčasnosti sa pripravujú výročné správy, ktoré budú predložené na
schválenie na najbližšom zasadaní AS,
v súčasnosti sa hodnotí plnenie podmienok na financovanie mladých vedeckovýskumných a pedagogických zamestnancov do 35 rokov,
RUK zvýšil limit, do ktorého nie je potrebné zdokumentovať cenové ponuky a prieskum
trhu pri zákazkách s nízkou hodnotou na 1000 Eur,
JLF UK zaviedla zrážky na réžiu, ktoré sa budú sťahovať vo výške 3 % z každého
tuzemského a zahraničného grantu,
informovala, že zatiaľ nemáme stanovisko z RUK ohľadom pridelenia účelovej dotácie
na financovanie internátov UK.
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11. Rôzne
Predsedníčka prof. Švihrová oznámila, že najbližšie zasadnutie AS sa uskutoční 21.5.2018.
Predsedajúca poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadanie AS JLF UK.

UZNESENIA:
Uznesenie č. 1/1/2018: Akademický senát 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:
a) schvaľuje Metodiku rozpisu dotácie štátneho rozpočtu na JLF UK v Martine na
programy, podprogramy do úrovne položiek a podpoložiek na rok 2018;
b) schvaľuje rozpis miezd pracoviskám a účelovým zariadeniam JLF UK na rok 2018,
pričom sa garantuje financovanie nákladov na mzdy všetkým pracoviskám a na celý
rok, s výnimkou prílohy Rozpis príspevku na pracoviská na zabezpečenie základnej
prevádzky a činnosti v roku 2018 (tab. 14 – príspevok na tovary a služby). Akademický
senát odporúča dekanovi vzhľadom na pokles počtu odučených hodín v Simulačnom
výučbovom centre (SVC) o viac ako 50 % (informácia riaditeľky SVC prof. MUDr.
Jany Plevkovej PhD.) prehodnotiť metodiku prideľovania financií s vedúcimi
pracovísk JLF UK a nový návrh predložiť na schválenie na najbližšie zasadanie AS
JLF UK.
c) schvaľuje rozpočet výnosov a nákladov JLF UK na rok 2018:
 v predpokladanom objeme výnosov v hlavnej činnosti 22 995 315 EUR a výnosov
v zdaňovanej činnosti 225 000 EUR,
 v predpokladanom objeme nákladov v hlavnej činnosti 22 995 315 EUR a nákladov
v zdaňovanej činnosti 213 750 EUR,
 v predpokladanom kladnom výsledku hospodárenia v hlavnej činnosti vo výške 0
EUR a v zdaňovanej činnosti 11 250 EUR.
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
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
Uznesenie č. 4/1/2018: Akademický senát 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 na rok 2018:
a) Jesseniovej lekárskej fakulty UK,
b) Vysokoškolského internátu a jedálne JLF UK.
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Uznesenie č. 5/1/2018: Akademický senát v zmysle Čl. 18 ods. 1 písm. p) Štatútu JLF UK
schvaľuje zmenu funkčnej štruktúry Ústavu patologickej fyziológie nasledovne:
 zvýšenie počtu vedecko-pedagogických zamestnancov o 1 v kategórii profesor,
 zníženie počtu vedecko-pedagogických zamestnancov o 1 v kategórii docent,
Pracovisko

Profesor

Docent

Odbor.
asistent

Lektor

Výskumný
pracovník

Spolu

Ústav patologickej fyziológie

3

1

1

0

3
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Uznesenie č. 6/1/2018: Akademický senát v zmysle Čl. 18 ods. 1 písm. p) Štatútu JLF UK
schvaľuje zmenu funkčnej štruktúry Neurologickej kliniky nasledovne:
 zvýšenie počtu vedecko-pedagogických zamestnancov o 2 v kategórii docent,
 zníženie počtu vedecko-pedagogických zamestnancov o 2 v kategórii odborný asistent,

Pracovisko
Neurologická klinika

Profesor Docent
1

3

Odbor.
asistent

Lektor

Výskumný
pracovník

Spolu

1

0

0

5

Uznesenie č. 7/1/2018: Akademický senát v zmysle Čl. 18 ods. 1 písm. p) Štatútu JLF UK
schvaľuje zmenu funkčnej štruktúry Kliniky infektológie a cestovnej medicíny nasledovne:
 zvýšenie počtu vedecko-pedagogických zamestnancov o 1 v kategórii odborný
asistent,

Pracovisko
Klinika infektológie
a cestovnej medicíny

Profesor Docent

1

1

Odbor.
asistent

Lektor

Výskumný
pracovník

Spolu

1,1

0

0

3,1

Uznesenie č. 8/1/2018: Akademický senát v zmysle Čl. 18 ods. 1 písm. p) Štatútu JLF UK
schvaľuje zmenu funkčnej štruktúry Martinského centra pre biomedicínu nasledovne:
a) v Divízii Molekulová medicína:
o zníženie počtu vedecko-výskumných zamestnancov o 1,
o zvýšenie počtu nepedagogických zamestnancov o 1 v kategórii technik,
o zvýšenie počtu nepedagogických zamestnancov o 1 v kategórii laborant,
s podmienkou, že náklady na mzdy jedného nepedagogického zamestnanca budú kryté
z vlastných zdrojov, resp. z tuzemských alebo zahraničných projektov divízie.
b) na Riaditeľstve BioMedu:
o zvýšenie počtu nepedagogických zamestnancov o 1 v kategórii administratíva
(bioinformatik)
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Pracovisko

Vysokoškolskí učitelia a vedecko-výskumní
pracovníci
Prof.

Doc.

Odb.
asis.

Asistent

Divízia
Molekulová
medicína

Nepedagogickí zamestnanci

Vedec.výskum.
prac.

Spolu

14

14

Spolu

Administratíva

Riaditeľstvo

Laborant

Technik

1

1

Robotník

2

5

5

c) ďalšie pracovné miesta v BioMede:
o navýšenie počtu vedecko-výskumných a nepedagogických zamestnancov je
podmienené financovaním funkčných platov v plnej výške z vlastných zdrojov,
resp. z tuzemských alebo zahraničných projektov
Divízia/Rok

Rok 2018
Vedeckovýskumný
pracovník

Divízia Neurovedy
Divízia Onkológia
Divízia Molekulová medicína
Divízia Respirológia
Projektový manažér
Spolu

Rok 2019

Laborant

Vedeckovýskumný
pracovník

1
1

Rok 2020

Laborant

2
1
1

Vedeckovýskumný
pracovník

Laborant

1
1

1
3

4

1

1

Uznesenie č. 9/1/2018: Akademický senát v zmysle Čl. 18 ods. 1 písm. p) Štatútu JLF UK
schvaľuje zmenu funkčnej štruktúry Ústavu fyziológie nasledovne:
 zníženie počtu vedecko-pedagogických zamestnancov o 1 v kategórii docent.
 zvýšenie počtu vedecko-pedagogických zamestnancov o 1 v kategórii profesor,

Pracovisko
Ústav fyziológie

Profesor Docent
4

1

Odbor.
asistent

Lektor

Výskumný
pracovník

Spolu

3

0

0
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Uznesenie č. 10/1/2018: Akademický senát v zmysle 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 2019/2020.
Uznesenie č. 11/1/2018: Akademický senát schvaľuje zmenu VP č. 7/2017 – Sadzobník
odmien za vybrané práce a činnosti zamestnancov JLF UK a osôb pracujúcich na základe
dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
Uznesenie č. 12/1/2018: Akademický senát schvaľuje zmenu VP č. 36/2017 – Študijný
poriadok ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na JLF UK v Martine.
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Uznesenie č. 13/1/2018: Akademický senát vyslovuje súhlas s predajom nepotrebného
nehnuteľného majetku UK - pozemkov zapísaných na LV č. 1292 v k. ú. Mošovce:
- parcela číslo KN 905/3 o výmere 50 m2 – zastavané plochy a nádvoria (pozemok, na ktorom
je postavená bytová budova označená súpisným číslom) v spoluvlastníckom podiele 1/6;
- parcela číslo KN 905/4 o výmere 264 m2 – zastavané plochy a nádvoria (pozemok, na
ktorom je dvor) v spoluvlastníckom podiele 1/6.
Uznesenie č. 14/1/2018: Akademický senát vyslovuje súhlas s nájmom nehnuteľného
majetku UK na prevádzkovanie:
a) 5 ks predajných automatov na kávu a horúce nápoje - o výmere 1 m2 na každý automat a
prevádzkovanie 1 kusa predajného automatu na predaj kusového tovaru o výmere 1 m2
nájomcovi Vladimírovi Borkovi T 613, Veľkonecpalská 142, 971 01 Prievidza na obdobie
01. 07. 2018 do 30. 06. 2021,
b) 1 ks predajného automatu na kávu a horúce nápoje o výmere 1 m2 nájomcovi Andrej
Maťovčík, Ševčenkova 4495/3, 036 01 Martin na obdobie 01. 07. 2018 do 14. 08. 2021.

V Martine 16.4.2018
Zapísala: Ing. J. Trimajová

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