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Z á p i s n i c a 

z mimoriadneho zasadania Akademického senátu Jesseniovej lekárskej fakulty UK 

v Martine dňa 15.10.2019 

 

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 a členovia AS ho jednomyseľne schválili: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

Schválenie programu 

Overovatelia zápisnice 

2. Sľub novozvolených členov a odovzdanie osvedčení o zvolení 

3. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k vnútornému predpisu č. 6/2009 Štatút JLF UK na 

základe stanovisko Právnej komisie AS UK 

4. Doplnenie stálych komisií 

5. Informácie vedenia 

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

program 28 0 0 

 

Overovatelia zápisnice 

Predsedníctvo AS navrhlo za overovateľov zápisnice MUDr. D. Čierneho, PhD. a M. Augustína.  

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

overovatelia 28 0 0 

 

 

2. Sľub novozvolených členov a odovzdanie osvedčení o zvolení 

V doplňovacích voľbách konaných dňa 02.10.2019 bola zvolená do zamestnaneckej časti AS doc. 

MUDr. Yvetta Mellová, CSc. a do študentskej časti AS Katarína Kučeríková, Jakub Šmidriak 

a Lukasz Zapala. Všetci noví členovia zložili sľub člena AS a prezvali si osvedčenia o zvolení od 

predsedníčky volebnej komisie doc. Ing. Z. Tatarkovej, PhD.  

 

3. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k vnútornému predpisu č. 6/2009 Štatút JLF UK na základe 

stanoviska Právnej komisie AS UK 

Dekanka a predsedníčka AS predložili stanovisko Právnej komisie AS UK a predsedu AS UK 

s vysvetlením, že je potrebné schváliť upravenú verziu dodatku s formálnymi úpravami. Právna 

komisia AS JLF UK odporučila tieto úpravy schváliť. Ostatní členovia AS nemali pripomienky 

a prijali uznesenie č. 1/8/2019.  

 

Uznesenie č. 1/8/2019: AS JLF UK súlade s § 27 ods. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o 

vysokých školách v znení neskorších predpisov schvaľuje Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 

6/2009  Štatút JLF UK v Martine po zapracovaní pripomienok Právnej komisie AS UK.   
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hlasovanie za proti zdržal sa 

Dodatok č. 1 k VP 

6/2009 
28 0 0 

 

4. Doplnenie stálych komisií 

Predsedníctvo AS navrhlo novozvolených členov doplniť do stálych komisií AS nasledovne: 

 

• doc. MUDr. Yvetta Mellová, CSc. – Pedagogická komisia  

• Katarína Kučeríková  - Pedagogická komisia    

• Jakub Šmidriak – Komisia pre rozpočet a hospodárenie    

• Lukasz Zapala - Právna komisia      
 

hlasovanie za proti zdržal sa 

doc. Mellová 28 0 0 

K. Kučeríková 28 0 0 

J. Šmidriak 28 0 0 

L. Zapala 28 0 0 

 

 

5. Informácie vedenia 

a) dekanka prof. Čalkovská informovala: 

- o otvorení celofakultnej diskusie k odmeňovaniu pedagogických a vedecko-výskumných 

zamestnancov; podnety a návrhy sa zasielajú do 18.10.2019, 

- o tom, že Vedenie JLF UK sa zaoberá riešením nedostatočného počtu parkovacích miest pri 

Vysokoškolskom internáte JLF UK a okolitých budovách, 

- o najbližších akciách v rámci osláv 50. výročia JLF UK: dňa 19.10.2019 sa uskutoční 

koncert Cantica Collegium Musicum a Trnavského orchestra a dňa 31.10.2019 divadelné 

predstavenie „Zem pamätá“ v Slovenskom komornom divadle, 

 

b) prodekan prof. Švihra informoval: 

- v špecializačnom štúdiu na JLF UK je zaradených už takmer 1000 lekárov, 

- do rezidentského programu bolo prijatých 44 nových lekárov v roku 2019, aj v nových 

študijných odboroch (anestéziológia, vnútorné choroby, chirurgia, gynekológia...), 

- v doktorandskom štúdiu je k 07.10.2019 zapísaných 242 doktorandov ( z toho 127 denných 

a 115 externých), 

- dňa 22.10.2019 sa uskutoční Vedecká konferencia doktorandov, 

- v dňoch 13.-14.02.2020 sa uskutoční kurz metodológie pre novoprijatých doktorandov, 

 

c) prodekanka prof. Halašová informovala: 

- že RUK povolil opakované výberové konania na uvoľnené miesta pre záujemcov na 

študentské a stážové pobyty ERASMUS+, 

 

d) tajomníčka Ing. Červeňová informovala: 

- o pridelení dotácie zo štátneho rozpočtu a úprave rozpočtu na základné motivačné štipendiá, 

- že Univerzita Komenského v Bratislave obdržala rozhodnutie katastrálneho odboru Mesta 

Martin o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na ul. Sklabinská 26, 

- že Sociálna poisťovňa kontroluje odvody na zdravotné, dôchodkové a iné poistenia 

a opakovane vyrubujú fakulte penále kvôli neoprávnenému uplatňovaniu úľavy na 

dôchodkové poistenie; týka sa to študentov pracujúcich na dohodu o brigádnickej práci, ktorí 

si uplatnili úľavu u viacerých zamestnávateľov v jednom roku, 
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e) predsedníčka AS prof. Švihrová informovala: 

- že najbližšie zasadnutie AS JLF UK sa uskutoční dňa 25.11.2019. 

 

 

 

V Martine 22.10.2019                                          

Zapísala: Ing. J. Trimajová     

Overili: MUDr. D. Čierny, PhD. a M. Augustín 

 

 

 

 

 

 

      prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc. 

                                                                         predsedníčka AS JLF UK 

 


