Zápisnica
zo zasadania Akademického senátu Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine
dňa 12.12.2016
Prítomní:
členovia AS JLF UK: prof. MUDr. K. Adamicová, PhD., doc. Mgr. M. Bašková, PhD., Mgr. I.
Bóriková, PhD., doc. RNDr. A. Drgová, CSc., prof. MUDr. K. Javorka, DrSc., prof. RNDr. P.
Kaplán, CSc., , 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., prof. MUDr. B. Sániová, PhD., doc. MUDr. J. Sadloňová,
CSc., doc. MUDr. D. Statelová, PhD. mim. prof., RNDr. M. Šimera, PhD., doc. MUDr. V. Švihrová,
CSc., Ing. E. Tišliarová, prof. MUDr. J. Višňovský, CSc., prof. MUDr. M. Zibolen, CSc., L. Briš, J.
Dudášiková, A. Fullová, L. Halajová, P. Hulinová, F. Macášek, M. Ružinský, V. Slobodníková,
MUDr. T. Šimurda, A. Žilík
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. P. Bánovčin, CSc., doc. MUDr. B. Kolarovszki, PhD., prof. MUDr. M. Mokáň, DrSc.
FRCP Edin., T. Aaser, L. Krištan
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 z AS JLF UK
2. Odovzdanie dekrétov novozvoleným členom študentskej časti AS JLF UK
3. Návrh predsedníctva na doplnenie stálych komisií AS JLF UK
4. Správa o činnosti AS JLF UK za akademický rok 2015/2016
5. Návrh dekana na vyslovenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku
6. Informácia o Hodnotiacej správe pedagogickej činnosti JLF UK za rok 2016
7. Informácie Vedenia JLF UK
8. Rôzne
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1. Voľba overovateľov zápisnice z AS JLF UK
AS JLF UK jednomyseľne schválil overovateľov zápisnice doc. Mgr. Martinu Baškovú, PhD.
a doc. RNDr. Annu Drgovú, CSc.
2. Odovzdanie dekrétov novozvoleným členom študentskej časti AS JLF UK
Na základe výsledkov doplňovacích volieb z 21.11.2016, odovzdala predsedníčka AS JLF
UK novým členom študentskej časti AS JLF UK - Michalovi Ružinskému, Filipovi
Macášekovi a MUDr. Tomášovi Šimurdovi osvedčenia o zvolení.
Novozvolení členovia zložili v súlade s Čl. 4 ods. 4) Rokovacieho poriadku JLF UK
nasledovný sľub: „Sľubujem na svoju česť, že budem svedomito a nestranne vykonávať
funkciu člena akademického senátu a budem sa pritom riadiť zákonmi, Štatútom Univerzity
Komenského a Štatútom Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine a ostatnými záväznými
právnymi predpismi.“
3. Návrh predsedníctva na doplnenie stálych komisií AS JLF UK
Predsedníčka predložila návrh na doplnenie novozvolených členov do komisií AS JLF UK
nasledovne:
Michal Ružinský

-

Právna komisia

Filip Macášek

-

Vedecká komisia

MUDr. Tomáš Šimurda

-

Komisia pre rozpočet a hospodárenie

AS JLF UK o tomto návrhu hlasoval tajne a prijal k nemu uznesenie č. 38/2016.
4. Správa o činnosti AS JLF UK za akademický rok 2015/2016
Správu predložila predsedníčka AS, ktorá informovala prítomných o prijatých uzneseniach,
schválených materiáloch a predpisoch na zasadnutiach AS v akademickom roku 2015/2016.
Predsedníčka AS následne predložila analýzu účasti členov AS na zasadnutiach v uvedenom
období. Konštatovala, že väčšina členov AS si vzorne plní svoje povinnosti. Svedčí o tom aj
účasť na zasadnutiach AS, kde z 35 členov AS malo 18 členov 100 % účasť na zasadnutiach
(z 23 členov zamestnaneckej časti malo 14 členov 100 % účasť a z 12 členov študentskej časti
AS mali 4 študenti 100 % účasť). 7 členov AS malo iba 1 absenciu, 1 člen AS 2 absencie a 1
člen AS 4 absencie. Naproti tomu predsedníčka konštatovala, že pri hlasovaní per rollam je
slabá odozva členov AS. Do diskusie sa zapojili RNDr. Šimera a prof. Adamicová, ktorí
vyslovili spokojnosť s hlasovaním per rollam a navrhli ostatným členom, aby sa v prípade
potreby bližšie informovali o zaslaných materiáloch, o ktorých sa hlasuje, a mohli tak vyjadriť
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svoj súhlas resp. nesúhlas. Na záver sa uskutočnilo hlasovanie k správe a bolo prijaté
uznesenie č. 39/2016.
5. Návrh dekana na vyslovenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku
Návrh predložil dekan a informoval o podmienkach, cenách a ostatných podstatných
náležitostiach jednotlivých návrhov na prenájom nehnuteľného majetku. Prof. Adamicová
uviedla, že tieto návrhy už prerokovala Finančná komisia AS UK a v stredu 14.12.2016 sa to
predloží na schválenie na zasadnutí AS UK. Doc. Švihrová za Komisiu pre rozpočet
a hospodárenie predložila súhlasné stanovisko. Na záver sa uskutočnilo hlasovanie k návrhom
a bolo prijaté uznesenie č. 40/2016.
6. Informácia o Hodnotiacej správe pedagogickej činnosti JLF UK za rok 2016
Dekan podrobnejšie informoval členov AS o obsahu hodnotiacej správy, ktorá už bola
schválená Vedeckou radou JLF UK. Uviedol, že Vedenie JLF UK sa opakovane zaoberalo
pripomienkami zo strany študentov a absolventov. Do rozpravy sa neprihlásil žiadny člen AS.
Na záver sa uskutočnilo hlasovanie k informácii a bolo prijaté uznesenie č. 41/2016.
7. Informácie Vedenia JLF UK
a) p. dekan:
-

informoval, že JLF UK predložila nové návrhy na projekty financované zo ŠF EÚ,

-

informoval, že na zasadnutí Vedenia JLF UK dňa 12.12.2016 sa stanovili všeobecné
kritériá na odmeňovanie pedagogických, vedecko-výskumných a nepedagogických
zamestnancov a v najbližšej dobe sa vyhlási referendum, v ktorom sa akademická obec
bude môcť vyjadriť a predložiť svoje návrhy na odmeňovanie zamestnancov, ktorými sa
následne Vedenie bude intenzívne zaoberať,

-

informoval o návrhu vytvoriť nové výučbové bázy JLF UK so súkromnými
ambulanciami, s podmienkou, že výučba na takto zriadených výučbových bázach bude
zabezpečovaná bezplatne,

-

informoval o stave riešenia všetkých podnetov predložených v rámci dotazníkového
prieskumu „Meranie spokojnosti zamestnancov JLF UK za AR 2014/2015“, osobitne sa
venoval pripomienkam k zamestnávaniu dôchodcov. Uviedol, že Vedenie JLF UK na
svojom zasadnutí odporučilo uplatňovať schválenú Personálnu politiku, pričom:
a) učiteľom a zamestnancom vedy a výskumu po 70 roku veku neodporučiť
zamestnávanie, pokiaľ za obdobie predchádzajúcich 5 rokov nezverejnili 5
impaktovaných prác, alebo nie sú zvolení funkcionári do niektorého zo
samosprávnych orgánov JLF UK/UK,
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b) prehodnotiť publikačnú aktivitu všetkých učiteľov a zamestnancov vedy a výskumu po
65 roku veku, v prípade nedostatočnej aktivity odporučiť ukončenie pracovného
pomeru,
c) neučiteľským zamestnancom odporučiť ukončenie pôsobenia po dovŕšení 62 roku
veku; v prípade aktívnych odborných kvalifikovaných zamestnancov po dovŕšení 65
roku veku znížiť rozsah pracovného úväzku na 0,5 max. na 1 rok,
-

uviedol, že Vedenie JLF UK uvažuje o zaradení predmetu Komunikácia v klinickej praxi
do povinných predmetov,

-

na záver poďakoval za spoluprácu všetkým členom AS JLF UK a pozval ich na vianočné
stretnutie zamestnancov a členov akademickej obce JLF UK, ktoré sa uskutoční
21.12.2016.

b) prodekanka Péčová:
-

informovala, že bol zverejnený harmonogram na AR 2016/2017,

-

uviedla, že sa v súčasnosti pripravujú rozvrhy na LS 2016/2017,

-

informovala, že bola zverejnená na webovej stránke Hodnotiaca správa pedagogickej
činnosti JLF UK za rok 2016.

c) p. tajomníčka:
-

informovala o prebiehajúcich závierkových prácach,

-

uviedla, že v najbližších dňoch bude zaslaný na pracoviská prevádzkový režim budov
JLF UK počas vianočných sviatkov,

-

informovala, že budova AIC bude zavretá od 23.12.2016 do 3.1.2017,

-

informovala, že bol schválený plán verejného obstarávania na rok 2017,

-

uviedla, že JLF UK úspešne prešla certifikačným auditom dňa 25.11.2016,

-

informovala, že od 1.1.2017 sa zvýšia tarifné platy nepedagogických zamestnancov o 4%
a v septembri 2017 bude týmto zamestnancom vyplatená jednorázová odmena vo výške
2% z tarifného platu a s účinnosťou od 1.9.2017 sa majú upraviť platy vysokoškolských
učiteľov o 6%,

-

uviedla, že študenti doktorandského štúdia dostanú v mesiaci december vyplatené
štipendium za mesiac november a aj za mesiac december; od roku 2017 sa budú štipendiá
zasielať na účty vždy v danom mesiaci, za ktorý sa štipendium vypláca,

-

informovala, že boli študentom vyplatené motivačné štipendiá,

-

uviedla, že sa budú evidovať v Centrálnom registri študentov aj všetci ubytovaní študenti.
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8. Rôzne
Doc. Švihrová ako zástupkyňa JLF UK v Rade vysokých škôl SR informovala o najbližšom
zasadaní dňa 13.12.2016, na ktorom sa bude RVŠ SR zaoberať o.i. aj už schválenou
Metodikou rozpisu dotácií štátneho rozpočtu na rok 2017.
Predsedníčka AS informovala, že predsedníctvo AS sa na svojom zasadnutí zaoberalo
prípravou volieb do Akademického senátu. Funkčné obdobie sa končí 29. mája 2017. Podľa
Zásad volieb do AS sa musia riadne voľby uskutočniť najskôr 30 dní a najneskôr 7 dní pred
skončením funkčného obdobia, t.j. od 29. apríla do 23. mája 2017. AS vyhlási voľby a určí
termín konania, termín podávania návrhov a ostatné náležitosti týkajúce sa riadnych volieb na
svojom najbližšom zasadnutí plánovanom vo februári 2017.
Vzhľadom k predchádzajúcim pripomienkam, ktoré sa týkali vymedzenia volebných oblastí,
predsedníctvo navrhuje zverejniť na webovej stránke JLF UK túto skutočnosť tak, aby sa
akademická obec vyjadrila k danej otázke. AS JLF UK prijal k tomu uznesenie č. 42/2016.
Predsedníčka AS následne informovala, že predsedníctvo AS prijalo žiadosť MUDr. Šimeru o
uvoľnenie z funkcie člena Volebnej komisie vzhľadom na možnosť kandidovať do AS
v riadnych voľbách. Predsedníctvo vyjadrilo súhlas.
Predsedníčka na záver poďakovala členom AS za spoluprácu a účasť na zasadnutiach
a popriala príjemné vianočné sviatky.

UZNESENIA:
Uznesenie č. 38/2016
Akademický senát v tajnom hlasovaní väčšinou hlasov schvaľuje doplnenie stálych komisií
nasledovne:
- Michal Ružinský do Právnej komisie
- Filip Macášek do Vedeckej komisie
- MUDr. Tomáš Šimurda do Komisie pre rozpočet a hospodárenie.
Uznesenie č. 39/2016:
Akademický senát v zmysle Čl. 18 ods. 1 písm. n) Štatútu JLF UK schvaľuje Správu
o činnosti AS JLF UK za akademický rok 2015/2016. Správa bude zverejnená na webovej
stránke JLF UK.
Uznesenie č. 40/2016:
Akademický senát vyslovuje súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nasledovne:
5

- nebytové priestory - práčovňa - o výmere 17,85 m2, ktorá sa nachádza v suteréne
budovy Vysokoškolského internátu JLF UK, na obdobie od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2018,
- nebytové priestory o celkovej ploche 12,0 m2 na stene chodieb v budovách JLF UK Malá Hora 4, Malá Hora 4A, Ul. L. Novomeského 7, BioMed JLF UK, Malá Hora 4C, na
obdobie od 01. 04. 2017 do 31. 03. 2020.

Uznesenie č. 41/2016:
Akademický senát berie na vedomie Hodnotiacu správu pedagogickej činnosti JLF UK za rok
2016.
Uznesenie č. 42/2016:
Predsedníctvo AS ukladá predsedníčke AS zverejniť oznam o možnosti akademickej obce
vyjadriť sa k doterajšiemu vymedzeniu volebných oblastí.

Zapísala:
Overili:

Ing. Janka Trimajová
doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.
doc. RNDr. Anna Drgová, CSc.

prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc.
predsedníčka AS JLF UK
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