Zápisnica
zo zasadania Akademického senátu Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine
dňa 10.5.2017
Prítomní:
členovia AS JLF UK:, 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., doc. MUDr. D.
Mištuna, PhD., 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., prof. MUDr. J. Višňovský, CSc., prof. MUDr. M. Zibolen, CSc., L. Briš,
J. Dudášiková, M. Ružinský, V. Slobodníková, MUDr. T. Šimurda, A. Žilík, A. Fullová, F.
Macášek
členovia Vedenia: prof. MUDr. J. Danko, prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD CSc., prof. MUDr. P.
Galajda, CSc., doc. RNDr. E. Halašová, PhD., doc. MUDr. O. Osina, PhD., doc. MUDr. R.
Péčová, PhD., Ing. Ľ. Červeňová
Ospravedlnení:
prof. MUDr. K. Adamicová, PhD., prof. MUDr. M. Mokáň, DrSc. FRCP Edin, doc. MUDr. V.
Švihrová, CSc., Ing. E. Tišliarová, T. Aaser, L. Krištan, P. Hulinová, L. Halajová,
AS JLF UK bol uznášaniaschopný. Zasadanie viedla predsedníčka AS JLF UK prof. MUDr.
Gabriela Nosáľová, DrSc. AS JLF UK jednomyseľne schválil nasledovný program zasadania:
Voľba overovateľov zápisnice z AS JLF UK
Výročná správa o hospodárení JLF UK za rok 2016
Výročná správa o činnosti JLF UK za rok 2016
Návrh dekana na zmenu funkčnej štruktúry Chirurgickej kliniky a transplantačného centra
JLF UK a UNM
5. Návrh dekana na financovanie zahraničných pracovných ciest zamestnancov a doktorandov
JLF UK
6. Návrh dekana na úpravu Smernice o úhrade za ďalšie vzdelávanie zdravotníckych
pracovníkov
7. Návrh dekana na úpravu Študijného poriadku JLF UK
8. Návrh dekana na pomenovanie budovy teoretických ústavov JLF UK
9. Informácie Vedenia JLF UK
10. Rôzne
1.
2.
3.
4.
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1. Voľba overovateľov zápisnice z AS JLF UK
AS JLF UK jednomyseľne schválil overovateľov zápisnice prof. MUDr. Petra Bánovčina,
CSc. a doc. MUDr. Branislava Kolarovszkého, PhD.
2. Výročná správa o hospodárení JLF UK za rok 2016
Výročnú správu o hospodárení JLF UK za rok 2016 predložil p. dekan a informoval členov
AS JLF UK o jej najdôležitejších bodoch. P. tajomníčka následne podala podrobnejšie
informácie k:
- vývoju dotácie zo štátneho rozpočtu (kapitoly MŠVVaŠ SR, MZ SR, MK SR)
a prevádzkovej dotácie,
- analýze výnosov a nákladov, vrátane výsledku hospodárenia v hlavnej (nezdaňovanej)
a podnikateľskej činnosti,
- počtu a štruktúry zamestnancov,
- priemernej mzde podľa jednotlivých kategórií,
- majetku a jeho vývoji,
- štruktúre nákladov (prevádzkových).
Na záver vystúpenia poďakovala za spoluprácu členom Komisie pre rozpočet a hospodárenie.
Predsedníctvo nemalo žiadne pripomienky k správe.
AS JLF UK prijal k návrhu uznesenie č. 24/2017.
3. Výročná správa o činnosti JLF UK za rok 2016
P. dekan podrobne uviedol výročnú správu o činnosti za rok 2016 za oblasť vedeckovýskumnej, pedagogickej činnosti, doktorandského štúdia, ďalšieho vzdelávania
zdravotníckych pracovníkov, personálnej politiky, IKT, knižničných služieb a ostatných
činností, ktoré poskytujú informačné a účelové pracoviská JLF UK.
Predsedníctvo podporilo schválenie správy.
AS JLF UK prijal k návrhu uznesenie č. 25/2017.
4. Návrh dekana na zmenu funkčnej štruktúry Chirurgickej kliniky a transplantačného
centra JLF UK a UNM
P. dekan predložil na základe požiadavky prednostu kliniky návrh na úpravu vnútornej
funkčnej štruktúry pracoviska bez potreby zvyšovania počtu miest. Uviedol, že je potrebné
zaktualizovať aj vnútorný predpis č. 7/2012 – Rozhodnutie dekana JLF UK o počte
a štruktúre učiteľských a neučiteľských zamestnancov JLF UK, ku ktorému už bolo vydaných
veľké množstvo dodatkov. Z toho vyplýva aj potreba revízie a optimalizácie pracovných
miest. Návrh bol zaslaný Komisii pre rozpočet a hospodárenie, ktorá ho odporučila schváliť.
Predsedníctvo tiež podporilo tento návrh.
AS JLF UK prijal k návrhu uznesenie č. 26/2017.
5. Návrh dekana na financovanie zahraničných pracovných ciest zamestnancov
a doktorandov JLF UK
P. dekan predložil návrh na schválenie finančného príspevku vo výške 150 000 Eur na
financovanie nákladov súvisiacich s aktívnou účasťou zamestnancov a doktorandov na
zahraničných pracovných cestách.
Predsedníctvo a Komisia pre rozpočet a hospodárenie podporili tento návrh.
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AS JLF UK prijal k návrhu uznesenie č. 27/2017.
6. Návrh dekana na úpravu Smernice o úhrade za ďalšie vzdelávanie zdravotníckych
pracovníkov
P. dekan predložil návrh na novú povinnosť úhrady poplatkov za ďalšie vzdelávanie, ktorá
vzniká účastníkom vzdelávania dňom podpisu zmluvy o zabezpečení špecializačného a
certifikačného študijného programu, alebo dňom nástupu na realizáciu aktivít programov
sústavného vzdelávania. V prípade predčasného ukončenia študijného programu nevzniká
účastníkom vzdelávania nárok na vrátenie poplatku ani jeho časti.
Predsedníctvo aj Komisia pre rozpočet a hospodárenie nemali pripomienky k tejto novej
povinnosti.
AS JLF UK prijal k návrhu uznesenie č. 28/2017.

7. Návrh dekana na úpravu Študijného poriadku JLF UK
P. dekan predložil návrh na úpravu Študijného poriadku JLF UK z dôvodu jeho zosúladenia
s platným znením Študijného poriadku UK.
Predsedníctvo a Pedagogická komisia podporili návrh na úpravy.
AS JLF UK prijal k návrhu uznesenie č. 29/2017.

8. Návrh dekana na pomenovanie budovy teoretických ústavov JLF UK
P. dekan na základe podnetu prof. Dobrotu predložil návrh na pomenovanie budovy
teoretických ústavov JLF UK na Malej Hore č. 4 v Martine menom prof. MUDr. Viliama
Mézeša, DrSc. Prof. Mézeš sa zaslúžil o vznik samostatnej lekárskej fakulty v Martine,
významnou mierou sa podieľal na vybudovaní pevných základov inštitúcie, ktorá sa následne
mohla rozvinúť a úspešne zaradiť medzi moderné európske lekárske fakulty. Zároveň sa vo
funkcii vedúceho teoretických disciplín, v ktorej pôsobil od roku 1967, pričinil o ich
budovanie a rozvoj.
V diskusii vystúpil prof. Javorka, ktorý uvítal takéto uctenie si prof. Mézeša a zároveň
navrhol aj pomenovanie Ceny dekana pre doktorandov, príp. zriadenie fondu na podporu
mladých pod menom prof. Mézeša. P. dekan odpovedal, že týmito podnetnými námetmi sa
bude zaoberať Vedenie JLF UK.
AS JLF UK prijal k návrhu uznesenie č. 30/2017.

9. Informácie Vedenia JLF UK
- p. dekan:
- informoval, že v dňoch 11.-12.5.2017 zasadá výberová komisia, ktorá bude rozhodovať
o návrhu novej nemocnice na Malej Hore; bolo doručených celkovo 14 návrhov, z toho sú 4
zahraničné,
- informoval, že Vedenie JLF UK sa zaoberalo výsledkami ankety Meranie spokojnosti
zamestnancov v AR 2015/2016 a na základe niektorých podnetných návrhov prijalo opatrenia
(zamestnávanie dôchodcov, stravovanie, sociálny program, počty študentov).
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10. Rôzne
- predsedníčka AS JLF UK prof. Nosáľová sa rozlúčila s členmi AS JLF UK a poďakovala im
za spoluprácu, prístup a účasť na zasadnutiach počas dvoch funkčných období, v ktorých
zastávala funkciu predsedníčky AS JLF UK.
- dekan JLF UK poďakoval prof. Nosáľovej za prácu, ktorú vykonávala vo svojej funkcii, ako
aj osobný prínos, kvalitné a zodpovedné plnenie funkcie predsedníčky AS JLF UK a
poďakoval aj ostatným členom zamestnaneckej časti AS JLF UK a odovzdal im ďakovné
dekréty.
UZNESENIA:
24/2017:
Akademický senát JLF UK v súlade Čl. 18 ods. 1 písm. i) Štatútu JLF UK schvaľuje Výročnú
správu o hospodárení JLF UK za rok 2016.
25/2017:
Akademický senát JLF UK v súlade Čl. 18 ods. 1 písm. i) Štatútu JLF UK schvaľuje Výročnú
správu o činnosti JLF UK za rok 2016.
26/2017:
Akademický senát JLF UK v súlade Čl. 18 ods. 1 písm. p) Štatútu JLF UK schvaľuje na
Chirurgickej klinike a transplantačnom centre JLF UK a UNM zmenu funkčnej štruktúry
nasledovne:
- zvýšenie počtu vedecko-pedagogických zamestnancov o 1 v kategórii profesor,
- zvýšenie počtu vedecko-pedagogických zamestnancov o 1 v kategórii docent,
- zníženie počtu vedecko-pedagogických zamestnancov o 3 v kategórii odborný asistent,
- zvýšenie počtu vedecko-pedagogických zamestnancov o 1 v kategórii výskumný pracovník.

Pracovisko
Chirurgická klinika a TC

Profesor Docent Odbor. asistent Lektor Výskumný pracovník Spolu
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Akademický senát JLF UK zároveň:
a) splnomocňuje dekana fakulty vydať úplné znenie vnútorného predpisu č. 7/2012 –
Rozhodnutie dekana o počte a štruktúre učiteľských a neučiteľských zamestnancov JLF UK,
vrátane neskorších zmien a doplnkov schválených Akademickým senátom,
b) odporúča vykonať revíziu počtu a štruktúry učiteľských a neučiteľských zamestnancov
a navrhnúť jej optimalizáciu s ohľadom na aktivity, zaťaženosť a celkovú výkonnosť
jednotlivých pracovísk JLF UK.
27/2017:
Akademický senát JLF UK vyslovuje súhlas s financovaním zahraničných pracovných ciest
zamestnancov a doktorandov z vlastných zdrojov JLF UK v roku 2017.
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28/2017:
Akademický senát JLF UK vyslovuje súhlas s navrhnutou úpravou Smernice o úhrade za
ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov.
29/2017:
Akademický senát JLF UK v súlade Čl. 18 ods. 1 písm. a) Štatútu JLF UK schvaľuje
predloženú úpravu Študijného poriadku JLF UK.
30/2017:
Akademický senát JLF UK vyslovuje súhlas s pomenovaním budovy teoretických ústavov
JLF UK menom prof. MUDr. Viliama Mézeša, DrSc. O konkrétnom pomenovaní bude
rozhodovať akademická obec JLF UK v elektronickom hlasovaní.

V Martine 22.5.2017
Zapísala: Ing. J. Trimajová
Overili: prof. MUDr. P. Bánovčin, CSc. a doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD.

prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc.
predsedníčka AS JLFUK
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