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Z á p i s n i c a 

zo zasadania Akademického senátu Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine dňa 

13.5.2019 

Prítomní: 

podľa prezenčných listín 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

Zasadanie AS 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 diskusie sa prihlásil prof. Višňovský, 

ktorý navrhol stiahnuť z programu bod č. 10 – Návrh vedenia a predsedníctva AS na racionalizačné 

opatrenia. Predsedníčka AS požiadala o hlasovanie k tomuto návrhu. 
 

hlasovanie za proti zdržal sa 

stiahnutie bodu č. 10 7 12 10 

 

Tento návrh členovia AS neschválili. Následne sa hlasovalo o ďalšom návrhu prof. Višňovského, a to 

presunúť bod č. 10  na začiatok rokovania.  
 

hlasovanie za proti zdržal sa 

presunutie bodu č. 10 

na začiatok programu 
29 0 0 

 

Tento návrh bol jednomyseľne schválený. Upravený program zasadnutia AS bol nasledovný: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 

Schválenie programu  

Overovatelia zápisnice  

2. Návrh vedenia a predsedníctva AS na racionalizačné opatrenia  

3. Návrh dekanky na úpravy Štatút JLF UK  

4. Návrh dekanky na podmienky prijatia na štúdium študijných programov 

1. stupňa, spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre akademický rok 2020/2021 

5. Návrh dekanky na učebné plány študijného programu všeobecné lekárstvo v jazyku 

slovenskom a v jazyku anglickom, študijného programu zubné lekárstvo a nelekárskych 

študijných programov pre akademický rok 2019/2020 

6. Návrh dekanky na podmienky prijatia na doktorandské štúdium na JLF UK na akademický 

rok 2020/2021 

7. Návrh dekanky na zriadenie špecializovaného výučbového zariadenia JLF UK - Pediatrická 

kardiológia Martin 

8. Návrh dekanky na vyslovenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku JLF UK 

9. Výročná správa o činnosti JLF UK za rok 2018 

10. Výročná správa o hospodárení JLF UK za rok 2018 

11. Návrh dekanky na zmenu funkčnej štruktúry Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie 

JLF UK a UNM 

12. Informácie Vedenia JLF UK 

13. Rôzne 
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Overovatelia zápisnice  

Predsedníctvo AS navrhlo za overovateľov zápisnice MUDr. Tomáša Šimurdu, PhD. a MUDr. 

Martina Hanka.  

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

overovatelia  29 0 0 

 

2. Návrh vedenia a predsedníctva AS na racionalizačné opatrenia  

Dekanka v prezentácii objasnila finančný stav fakulty a podrobne zdôvodnila potrebné racionalizačné 

opatrenia. Tie budú vydané formou vnútorného predpisu. Uviedla tiež, že systém odmeňovania sa 

úplne zmení, pretože súčasný spôsob odmeňovania podľa HI neodráža celkovú výkonnosť 

zamestnancov a nie je motivujúci.  

 

Komisia pre rozpočet a hospodárenie konštatovala, že je potrebné prijať opatrenia pre zabezpečenie 

finančnej stability v roku 2019 ako aj v nasledujúcich rokoch. S navrhovanými opatreniami vedenia 
 fakulty sa plne stotožnila a odporúča AS JLF UK vysloviť súhlas so zavedením racionalizačných 

opatrení. Rozpočtová komisia po konzultácií s oddelením CEVED ďalej navrhuje akademickej obci 

intenzívne komunikovať s oddelením CEVED za účelom hľadania nových alternatívnych zdrojov 

financovania a navrhuje nasledovné opatrenia:  
1. Centralizáciu grantov pod jedno oddelenie - zabezpečenie pravidelného čerpania finančných 

prostriedkov, redukcia neoprávnených výdavkov 

2. Komercionalizáciu Simulačného výučbového centra - prenájom simulátorov, kurzy prvej 

pomoci a pod. 

3. Komunikáciu s nemocnicou o zlepšení zdieľania finančných prostriedkov 

4. Vyriešenie otázky zrážkovej dane pri grantoch/daroch farmaceutických firiem 

5. Zmenu organizačnej štruktúry BioMedu a prípadne ďalších pracovísk 

6. Zvážiť externý personálny audit - návrhy na optimalizáciu procesov 

7. Fundrisingové aktivity - založenie občianskeho združenia, podpora cez stránky podporujúce 

projekty vo vzdelávaní i vo vede 

8. Podporovať tvorbu STARTUPových projektov 

9. Podnikateľská činnosť, najmä v zmysle využívania existujúcich laboratórií, priestorov a 

prístrojového vybavenia na expertíznu činnosť.  

 

V rámci diskusie vystúpila predsedníčka AS, ktorá doplnila, že JLF UK je už tretí rok v deficite. 

Fakulta prichádza o štrukturálne fondy kvôli MŠVVaŠ. Prof. Adamkov vystúpil za Ústav histológie 

a embryológie a podporil všetky racionalizačné opatrenia. Prof. Višňovský požadoval bližšie 

vysvetlenie finančnej situácie a nesúhlasil s návrhmi opatrení, navrhol urobiť personálny audit na 

pracoviskách, hlavne na BioMede. Pýtal sa aj na vnútornú štruktúru doktorandov (MUDr. a Mgr.). 

Dekanka mu odpovedala, že Vedenie JLF UK pripravilo analýzu a zavádza predložené opatrenia, 

ktoré treba urýchlene prijať, aby fakulta mala potrebné finančné prostriedky. Uviedla, že BioMed, 

personálny audit, doktorandi aj systém odmeňovania bude ďalej zanalyzovaný do konca roka 2019 

a potom Vedenie JLF UK  predloží návrhy na zmeny vo všetkých týchto oblastiach.  

Doc. Kolarovszki uviedol, že výkony fakulty nestačia na tak vysoko nastavené platy. A systém 

odmeňovania sa aj tak musí zmeniť. Vedenie bude tiež rokovať s vedúcimi všetkých pracovísk. 

Predsedníčka AS informovala, že sa prehodnotí funkčná štruktúra všetkých pracovísk.  

Tajomníčka fakulty doplnila, že v roku 2014 sa nastavilo odmeňovanie podľa Hirschovho indexu, 

v roku 2016 sa ešte ďalej rozširovalo, a preto až teraz, 5 rokov od zavedenia, môžeme zhodnotiť, či 

tento systém je úspešný a stimulujúci pre zamestnancov, alebo nie. Vedenie vyhodnotilo, že tento 

spôsob zamestnancov nemotivuje. Uviedla, že v minulosti si fakulta takto nastavené platy mohla 

dovoliť, pretože boli nakumulované prostriedky zo štrukturálnych fondov. Doplnila, že v tabuľke 

MŠVVaŠ je ohodnotený vysokoškolský profesor so 40 ročnou praxou na mzdu vo výške 1541 Eur. 

Zvyšok do výšky súčasných fakultných platov tak dopláca fakulta z vlastných výnosov. Informovala, 



 3 

že v súčasnosti 141 zamestnancov je odmeňovaných podľa HI, z toho 58 má osobné platy. Na 

dotačný účet dostáva fakulta mesačne 1/12 rozpočtu. Zvyšok musíme z nedotačných zdrojov 

doplácať.  

Doc. Biringer uviedol, že treba zvážiť možnosť vplyvu zníženia platov na odliv zamestnancov. Myslí 

si, že ohodnocovanie len na základe HI nie je spravodlivé. Pôsobí to potom tak, ako keby 

pedagogický výkon nebol dôležitý. Výučba je tak nekvalitná, zamestnanci nechcú učiť a chcú radšej 

publikovať. Navrhol, že je potrebné rokovať aj s vedením UNM o tom, že nemá dostatočné 

personálne kapacity a vykrýva to fakultnými zamestnancami.  

Dekanka a predsedníčka AS vyzvali členov AS na zasielanie návrhov, poznatkov, pripomienok 

a postrehov týkajúcich sa systému hodnotenia výkonu a odmeňovania.  

Prof. Zibolen upozornil na fakt, že profesori a docenti učia len zahraničných študentov a na 

slovenských ostanú asistenti a doktorandi.  

Prof. Adamicová uviedla, že na MŠVVaŠ od pôsobenia ministra Plavčana sú pozastavené projekty. 

Navrhla, aby sa na webovej stránke fakulty zriadilo fórum pre nápady zamestnancov na zmeny.  

Ing. Strnádel uviedol, že v Biomede sú potrební aj nelekárski absolventi kvôli sofistikovaným 

prístrojom, na obsluhovanie ktorých treba roky praxe. A doplnil, že zamestnanci BioMedu, ktorí 

prišli zo zahraničia, doniesli na fakultu svoje zahraničné projekty.  

Po diskusii sa uskutočnilo hlasovanie a prijalo sa uznesenie č. 1/4/2019.  

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

racionalizačné 

opatrenia  
29 0 0 

 

 

3. Návrh dekanky na úpravy Štatútu JLF UK  

 

Dekanka predložila návrh na úpravy Štatútu JLF UK so všetkými  zapracovanými pripomienkami 

členov akademickej obce a následnými pripomienkami jednotlivých komisií AS. A následne Právna 

komisia prerokovala a schválila výsledné znenie Štatútu. Predsedníčka doplnila, že Štatút pôjde na 

schválenie ešte na zasadnutie AS UK.  

V diskusii nikto nevystúpil a AS prijal uznesenie č. 2/4/2019.  

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

Štatút JLF UK  29 0 0 

 

 

4. Návrh dekanky na podmienky prijatia na štúdium študijných programov 

1. stupňa, spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre akademický rok 2020/2021 

 

Dekanka uviedla, že jedinou markantnou zmenou je návrh na predĺženie času na test u zahraničných 

uchádzačov z dôvodu, že vykonávajú test pre nich v cudzom jazyku. Pedagogická komisia nemala 

pripomienky. V diskusii nikto nevystúpil a AS prijal uznesenie č. 3/4/2019.  

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

podmienky prijatia 

2020/2021  
29 0 0 
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5. Návrh dekanky na učebné plány študijného programu všeobecné lekárstvo v jazyku 

slovenskom a v jazyku anglickom, študijného programu zubné lekárstvo a nelekárskych 

študijných programov pre akademický rok 2019/2020 

 

Dekanka predložila učebné plány s upozornením na návrh na skrátenie semestra na 14 týždňov. Ďalej 

pokračoval prodekan prof. Mokrý a podrobne informoval o všetkých zmenách v každom ročníku 

a programe. Študentská časť AS súhlasila s predloženými návrhmi. Pedagogická komisia nemala 

pripomienky k návrhom. Prof. Zibolen poprosil prodekana o vysvetlenie, na základe čoho sa 

rozhoduje, či predmet bude výberový alebo povinne voliteľný. Prodekan prof. Mokrý odpovedal, že 

to závisí od daného pracoviska, ako si to navrhne, prípadne ak ide o úplne nový predmet, tak sa 

najprv klasifikuje ako výberový. Takisto vysvetlil, že študenti si môžu výberové predmety zvoliť aj 

v nižších ročníkoch ako je odporúčané, pokiaľ predmet nemá povinnú prerekvizitu.  

MUDr. Čierny sa opýtal, či povinne voliteľný predmet, ktorý vyučujú na Ústave klinickej biochémie 

JLF UK a UNM, by kvôli každoročnému vzrastajúcemu záujmu študentov, nebolo možné zaradiť do 

povinných predmetov. Prodekan odpovedal, že bohužiaľ už teraz máme počet povinných predmetov 

v nesprávnom nepomere k povinne voliteľným a výberovým v zmysle odporúčaní UK.  

Podpredsedníčka J. Dudášiková sa spýtala, či povinnú prax po piatom ročníku by nebolo možné 

absolvovať už počas zimných mesiacov v piatom ročníku. Prodekan odpovedal, že to závisí od 

súhlasu garanta predmetu a študijné oddelenie s tým problém mať nebude.  

AS hlasoval a prijal uznesenie č. 4/4/2019.  

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

učebné plány 

2019/2020  
29 0 0 

 

 

 

6. Návrh dekanky na podmienky prijatia na doktorandské štúdium na JLF UK na akademický 

rok 2020/2021 

 

Návrh predložila dekanka. Pedagogická komisia nemala pripomienky. Do diskusie sa neprihlásil 

žiadny člen AS a prijalo sa uznesenie č. 5/4/2019.  

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

podmienky prijatia na 

doktorandské štúdium 

2019/2020  

29 0 0 

 

 

 

7. Návrh dekanky na zriadenie špecializovaného výučbového zariadenia JLF UK - Pediatrická 

kardiológia Martin 

 

Návrh predložila dekanka a prof. Zibolen bližšie vysvetlil prínos spolupráce JLF UK a Pediatrickej 

kardiológie Martin. Pedagogická komisia súhlasila s návrhom. AS hlasoval a prijal uznesenie č. 

6/4/2019.  
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hlasovanie za proti zdržal sa 

pediatrická kardiológia 

Martin  
29 0 0 

 

 

8. Návrh dekanky na vyslovenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku JLF UK 

 

Dekanka predložila záujem občianskeho združenia o prenájom telocvične fakulty. Komisia pre 

rozpočet a hospodárenie podporila tento prenájom. Do diskusie sa neprihlásil žiadny člen AS a bolo 

prijaté uznesenie č. 7/4/2019.  

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

nájom nehnuteľného 

majetku  
29 0 0 

 

 

9. Výročná správa o činnosti JLF UK za rok 2018 

 

Správu predložila dekanka. Vyjadrovala sa k nej Pedagogická komisia, ktorá nemala pripomienky. 

Do diskusie sa neprihlásil žiadny člen AS. AS prijal uznesenie č. 8/4/2019.  

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

Výročná správa o 

činnosti  
29 0 0 

 

 

10. Výročná správa o hospodárení JLF UK za rok 2018 

 

Správu v mene dekanky predložila p. tajomníčka. Komisia pre rozpočet a hospodárenie odporučila 

schváliť správu bez pripomienok. Prof. Lehotský sa spýtal na možný príjem finančných prostriedkov 

za odpredaj pozemkov pre novú nemocnicu, ktorý ide schvaľovať AS UK. P. tajomníčka odpovedala, 

že tržby z odpredaja by mali dosiahnuť 4-násobnú hodnotu nákladov na ich kúpu. Z tržby za odpredaj 

nehnuteľného majetku však treba odviesť 21% na daň a 10% Univerzite Komenského. Fakulte by 

malo ostať cca 4 mil. Eur. Tieto finančné prostriedky však môže fakulta použiť len na zhodnotenie 

iného nehnuteľného a hnuteľného majetku a infraštruktúry, nie na bežné výdavky. Následne sa 

uskutočnilo hlasovanie a prijalo sa uznesenie č. 9/4/2019.  

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

Výročná správa o 

hospodárení  
29 0 0 

 

11. Návrh dekanky na zmenu funkčnej štruktúry Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej 

chirurgie JLF UK a UNM 

 

Návrh predložila dekanka. Komisia pre rozpočet a hospodárenie nemala pripomienky. Do diskusie 

sa neprihlásil žiadny člen AS a prijalo sa uznesenie č. 10/4/2019.  
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hlasovanie za proti zdržal sa 

Klinika stomatológie 

a maxilofaciálnej 

chirurgie  

29 0 0 

 

 

12. Informácie Vedenia JLF UK 

 

a) dekanka prof. Čalkovská informovala: 

- o tom, že Vedenie JLF UK sa rozhodlo nepredať nehnuteľnosti na ul. Sklabinskej, aby tak 

mohli byť využité na projekt „biobanky“, o ktorý ma JLF UK veľký záujem a ktorý by 

priniesol ďalšie finančné prostriedky pre fakultu; prof. Adamicová, doc. Statelová, prof. 

Staško podporili toto rozhodnutie;  doc. Kolarovszki  dodal, že počas celej verejnej 

obchodnej súťaže predajná cena už tak výrazne klesla, že sa fakulte ani neoplatí tieto 

nehnuteľnosti predávať, ale radšej si ich ponechať. Predsedníčka AS navrhla hlasovať 

o odporučení Vedeniu JLF UK prehodnotiť nepotrebnosť príslušných nehnuteľností. 

Členovia AS hlasovali a prijali uznesenie č. 11/4/2019, 

hlasovanie za proti zdržal sa 

ponechanie 

nehnuteľností 

Sklabinská 

28 0 0 

 

- o tom, že AS UK bude na svojom zasadnutí dňa 15. mája 2019 rozhodovať o odpredaní 

pozemkov pod novou nemocnicou, 

- o zmluve o dielo medzi UK a spoločnosťou Pantograph ohľadom dokumentácie pre územné 

rozhodnutie pre pozemky pod novou nemocnicou, 

- o pripomienkovaní novely vyhlášky o evidencii publikačnej činnosti, v ktorej sa úplne 

zmenila kategorizácia publikácií, 

- o rebríčku vysokých škôl vypracovanom MŠVVaŠ,  

 

b) prodekan doc. Kolarovszki informoval: 

- o tom, že vedenie UNM a JLF UK rokuje o stravovaní študentov JLF UK v nemocnici, 

- o otvorení študovne v UNM, 

 

c) prodekanka prof. Halašová informovala: 

- že SR je členom organizácie EMBO (Európska organizácia pre molekulárnu biológiu), 

uviedla, že sa podpísala zmluva o spolupráci medzi EMBO a UK, 

 

d) prodekanka doc. Bašková informovala: 

- o aktualizácii prihlášky na rigorózne konanie a novej smernici o zásadách rigorózneho 

konania, 

- že do konca mája je možné sa prihlásiť na magisterské programy na JLF UK, 

- o zrušení povinného roka praxe v študijných odboroch pôrodná asistencia a ošetrovateľstvo, 

 

e) tajomníčka Ing. Červeňová informovala:  

- o žiadosti JLF UK na dotáciu MŠVVaŠ na opravu strechy Teoretických ústavov V. Mézeša,  

- o príprave podkladov na pridelenie dotácie pre študentov so špecifickými potrebami, 

- o návrhu na doplnenie a aktualizáciu živnostenského registra UK v Bratislave, pričom 

aktualizácia sa týkala formálnych úprav, ako aj návrhu na založenie nových predmetov 

podnikania. 
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13. Rôzne 

 

Predsedníčka študentskej časti AS Mária Mikitová informovala o názore jednotlivých ročníkov na 

ponechanie, resp. zrušenie výkazov o štúdiu (indexov). Väčšina študentov sa vyslovila za 

ponechanie.  

V diskusii vystúpili a postavili sa za zrušenie výkazov o štúdiu kvôli zbytočnej duplicite 

zapisovania známok doc. Biringer, prof. Švihrová, MUDr. Hanko a prof. Halašová aj kvôli 

časovému zaťažovaniu vyučujúcich aj študentov. 

Za zachovanie výkazov sa postavil prof. Zibolen, J. Dudášiková kvôli dvojitej kontrole, prof. 

Adamicová a prof. Adamkov z historického hľadiska a tradície, M. Mazúchová kvôli 

nespoľahlivosti AISu, MUDr. Čierny bol tiež za zachovanie.  

Prodekan prof. Mokrý navrhol zvážiť možnosť dobrovoľného výkazu o štúdiu (indexu). Ďalej 

informoval, že keďže Univerzita Komenského výkazy zrušila, ak JLF UK si výkazy bude chcieť 

ponechať, musíme dať schváliť dodatok k Študijnému poriadku, na základe ktorého bude možnosť 

si ich ponechať.  

Predsedníčka AS vyzvala členov AS na hlasovanie ohľadom ponechania iba elektronickej verzie 

výkazov o štúdiu (indexov) 

hlasovanie za proti zdržal sa 

elektronická verzia 

výkazov o štúdiu 

(indexov)  

4 14 5 

 

AS neschválil ponechanie výlučne elektronickej verzie výkazov. AS bude ďalej túto problematiku 

riešiť na mimoriadnom zasadnutí.  

 

Dekanka ešte na koniec zasadnutia vyzvala na zasielanie námetov k oslavám 50. výročia JLF UK.  

 

 

 

UZNESENIA:  

 

Uznesenie č. 1/4/2019: AS JLF UK vyslovuje súhlas s navrhnutými racionalizačnými opatreniami na 

rok 2019 a odporúča Vedeniu JLF UK vypracovať nový vnútorný predpis hodnotenia a odmeňovania 

zamestnancov fakulty s termínom do konca roka 2019.  

 

Uznesenie č. 2/4/2019: AS JLF UK v zmysle Čl. 18 ods. 1 písm. a) Štatútu JLF UK schvaľuje nové 

znenie Štatútu JLF UK a odporúča dekanke jeho predloženie na schválenie Akademickému senátu 

UK. 

 

Uznesenie č. 3/4/2019: AS JLF UK 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 2020/2021. 
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Uznesenie č. 4/4/2019: AS JLF UK v zmysle Čl. 18 ods. 1 písm. j) Štatútu JLF UK prerokoval 

a berie na vedomie učebné plány študijného programu všeobecné lekárstvo v jazyku slovenskom a v 

jazyku anglickom, študijného programu zubné lekárstvo a nelekárskych študijných programov pre 

akademický rok 2019/2020.  

Na rokovanie vedeckej rady JLF UK určuje zástupcu študentskej časti AS JLF UK Janu Dudášikovú. 

 

Uznesenie č. 5/4/2019: AS JLF UK v zmysle Čl. 18 ods. 1 písm. k) Štatútu JLF UK schvaľuje 

podmienky prijatia na doktorandské štúdium na JLF UK na akademický rok 2020/2021. 

 

 

Uznesenie č. 6/4/2019: AS JLF UK v zmysle Čl. 18 ods. 1 písm. l) Štatútu JLF UK schvaľuje 

zriadenie špecializovaného výučbového zariadenia JLF UK - Pediatrická kardiológia Martin. 

 

Uznesenie č. 7/4/2019: AS JLF UK vyslovuje súhlas s nájmom nehnuteľného majetku - nebytové 

priestory - Telocvičňa aerobiku JLF UK o výmere 120,38 m2, občianskemu združeniu Dojo Shotai,  

na dobu určitú:  od  02. 09. 2019  do  31. 08. 2022 a odporúča dekanke predložiť návrh na schválenie 

AS UK. 

 

Uznesenie č. 8/4/2019: AS JLF UK v zmysle Čl. 18 ods. 1 písm. i) Štatútu JLF UK schvaľuje 

Výročnú správu o činnosti JLF UK za rok 2018. 

 

Uznesenie č. 9/4/2019: AS JLF UK v zmysle Čl. 18 ods. 1 písm. i) Štatútu JLF UK schvaľuje 

Výročnú správu o hospodárení JLF UK za rok 2018. 

 

Uznesenie č. 10/4/2019: AS JLF UK v zmysle Čl. 18 ods. 1 písm. p) Štatútu JLF UK schvaľuje 

zmenu funkčnej štruktúry Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a UNM 

nasledovne: 

- zvýšenie počtu vedecko-pedagogických zamestnancov o 2 v kategórii vedecko-výskumný 

pracovník, 

- zníženie počtu vedecko-pedagogických zamestnancov o 2 v kategórii odborný asistent, 

- zvýšenie počtu vedecko-pedagogických zamestnancov o 1 v kategórii profesor, 

- zníženie počtu vedecko-pedagogických zamestnancov o 1 v kategórii docent. 

 

Štruktúra pracovných miest vysokoškolských učiteľov, vedecko-výskumných pracovníkov 

a štruktúra funkcií  profesorov a docentov podľa študijných odborov  

Pracovisko 
 

Profesori 
Docenti 

Odborní 

asistenti 
Asistent/lektor 

Vedecko-

výskumný 

pracovník 

Spolu 

Klinika stomatológie – 

schválená štruktúra 
1 2 10 0 4 17 

Klinika stomatológie – 

návrh na zmenu 

štruktúry 
2 1 8 0 6 17 

 

 

Uznesenie č. 11/4/2019: AS JLF UK odporúča Vedeniu JLF UK prehodnotiť nepotrebnosť 

nehnuteľností na ul. Sklabinskej a zasadiť sa za ponechanie týchto nehnuteľností.  
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V Martine 3.6.2019                                          

Zapísala: Ing. J. Trimajová     

Overili: MUDr. Tomáš Šimurda, PhD. a MUDr. Martin Hanko 

 

 

 

 

 

      prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc. 

                                                                         predsedníčka AS JLF UK 

 


