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Z á p i s n i c a 

zo zasadania Akademického senátu Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine dňa 

16.09.2019 

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

základe stanoviska Oddelenia legislatívny a právnych služieb UK 

3. Informácia predsedníctva AS o vyhlásení všeobecných volieb do AS UK 

4. Návrh predsedníctva AS na volebnú komisiu pre všeobecné voľby do AS UK 

5. Informácia predsedníctva AS o vyhlásení doplňovacích volieb do AS JLF UK 

6. Návrh dekanky na zmenu funkčnej štruktúry:  

a. Kliniky detskej chirurgie JLF UK a UNM, 

b. Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM, 

c. I. Internej kliniky JLF UK a UNM, 

d. Ústavu lekárskej biológie JLF UK, 

e. Ústavu lekárskej biofyziky JLF UK. 

7. Správa o činnosti AS za AR 2018/2019 

8. Správa o činnosti Predsedníctva AS za AR 2018/2019 

9. Informácie vedenia 

10. Rôzne: Požiadavky RVŠ SR na zapracovanie do priorít v oblasti školstva a vedy v najbližšom 

volebnom období 

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

program 27 0 0 

 

 

Overovatelia zápisnice 

Predsedníctvo AS navrhlo za overovateľov zápisnice prof. Zibolena a V. Slobodníkovú.  

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

overovatelia 27 0 0 

 

 

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

stanoviska Oddelenia legislatívny a právnych služieb UK 

 

 

Predsedníčka AS predložila stanovisko Oddelenia legislatívy a právnych služieb UK z 12.09.2019 

k  návrhu nového Štatútu JLF UK, ktorý AS schvaľoval na svojom zasadnutí 13.05.2019 a ktorý bol 

zaslaný na schválenie na najbližšie zasadnutie AS UK v Bratislave. OLPS UK malo formálne 

námietky k predloženému štatútu, odporučilo predložiť zmeny vo forme dodatku k existujúcemu 
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Štatútu JLF UK, pričom je potrebné vypustiť tri novelizačné body, ktorými sa zrušuje súčasný 

Štatút JLF UK a ktoré sa týkajú informácií o dňoch schválenia Štatútu JLF UK.  

 

Druhou možnosťou, ktorú OLPS navrhlo, bolo predložiť na schválenie návrh nového Štatútu JLF 

UK. 

 

Predsedníctvo AS navrhlo postupovať podľa odporučenej varianty č. 1 a predsedníčka informovala 

o znení novelizačných bodov, ktoré je potrebné vypustiť a následne schváliť navrhované zmeny 

v súčasnom Štatúte JLF UK vo forme Dodatku č. 1. Členovia AS k takémuto postupu nemali 

pripomienky a jednomyseľne schválili k tomuto bodu uznesenia č. 1/7/2019 a č. 2/7/2019.  

 

hlasovanie 1 a 2 za proti zdržal sa 

Dodatok č. 1 k Štatútu 

JLF UK 
27 0 0 

 

 

3. Informácia predsedníctva AS o vyhlásení všeobecných volieb do AS UK 

Predsedníčka AS informovala, že Predsedníctvo AS na svojom zasadnutí dňa 09.09.2019 schválilo 

uznesenie č. P 1/7/2019 o vyhlásení všeobecných volieb do AS UK nasledovne:  

a) termín: 2. október 2019 

b) čas konania: 8:00 – 15:00 hod. 

c) miesto konania: Zasadacia miestnosť Vedeckej rady JLF UK, Dekanát, 1. poschodie 

d) predkladanie návrhov do 25. septembra 2019 do 7:30 hod. 

e) návrhy sa zasielajú do Kancelárie tajomníčky JLF UK, Ing. J. Trimajovej, Dekanát JLF UK. 

 

4. Návrh predsedníctva AS na volebnú komisiu pre všeobecné voľby do AS UK 

Predsedníčka informovala o návrhu na zloženie volebnej komisie pre všeobecné voľby do AS UK 

nasledovne:  

▪ prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc. 

▪ doc. MUDr. Elena Nováková, PhD. 

▪ Mgr. Martina Lepiešová, PhD. 

▪ Jana Dudášiková 

▪ Mária Mikitová 

 

Členovia AS o tomto návrhu hlasovali tajne. Zápisnica je uložená v agende AS. 

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc. 26 0 1 

doc. MUDr. Elena Nováková, PhD. 25 0 2 

Mgr. Martina Lepiešová, PhD. 26 0 1 

Jana Dudášiková 27 0 0 

Mária Mikitová 27 0 0 

 

5. Informácia predsedníctva AS o vyhlásení doplňovacích volieb do AS JLF UK 

Predsedníčka AS informovala, že Predsedníctvo AS schválilo na svojom zasadnutí dňa 09.09.2019 

uznesenie č. P 2/7/2019 o vyhlásení doplňovacích volieb do AS JLF UK vo volebných oblastiach č. 

1, 6, 10 a 14 nasledovne:  

a) Termín: 2.  október 2019 

b) Čas konania: 8:00 – 13:00 hod. 
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c) Miesto konania: Zasadacia miestnosť Vedeckej rady JLF UK 

d) Predkladanie návrhov do 25. septembra 2019 do 7:30 hod. 

e) Návrhy sa predkladajú do Kancelárie tajomníčky JLF UK, Ing. J. Trimajovej, Dekanát 

 

6. Návrh dekanky na zmenu funkčnej štruktúry:  

a. Kliniky detskej chirurgie JLF UK a UNM, 

b. Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM, 

c. I. Internej kliniky JLF UK a UNM, 

d. Ústavu lekárskej biológie JLF UK, 

e. Ústavu lekárskej biofyziky JLF UK. 

 

Návrh predložil v zastúpení dekanky prodekan doc. Kolarovszki. Komisia pre rozpočet 

a hospodárenie nemala pripomienky. Do diskusie sa neprihlásil žiadny člen AS a boli prijaté 

uznesenia č. 3/7/2019, 4/7/2019, 5/7/2019, 6/7/2019 a 7/7/2019. 

 

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

Zmeny funkčných 

štruktúr 
27 0 0 

 

 

7. Správa o činnosti AS za AR 2018/2019 

 

Správu predložila predsedníčka AS. Do diskusie sa nikto neprihlásil a prijalo sa uznesenie č. 

8/7/2019.  

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

Správa o činnosti AS 27 0 0 

 

 

8. Správa o činnosti Predsedníctva AS za AR 2018/2019 

 

Správu o činnosti Predsedníctva predložila predsedníčka AS. Žiadny člen AS sa neprihlásil do 

diskusie a prijalo sa uznesenie č. 9/7/2019.  

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

Správa o činnosti 

Predsedníctva AS 
27 0 0 

 

 

9. Informácie vedenia 

 

a) prodekan doc. B. Kolarovszki informoval: 

- o finalizovaní 1. etapy výstavby novej nemocnice, o zadefinovaní lôžkovej kapacity, o úzkej 

spolupráci s konzultantmi z Holandska, 

 

b) prodekan prof. J. Švihra informoval:  

- o získaní akreditácie pre nový špecializačný študijný program – zdravotnícke povolanie 

sestra, intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii s nástupom k 1.10.2019, 

- o pokračovaní v realizácii rezidentskej formy štúdia a o otváraní nových foriem rezidentskej 

formy štúdia – vnútorné lekárstvo, neurológia, chirurgia, urológia, gynekológia 
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a pôrodníctvo, anestéziológia a intenzívna medicína; s nástupom od 1.10.2019; uviedol, že 

v prípade ďalšieho záujmu ešte prebehnú pohovory do konca septembra 2019 až do 

naplnenia počtu 250 zdravotníckych pracovníkov, 

- o počtoch študentov v doktorandskom štúdiu k 16.09.2019:  

o  denné štúdium 1. ročník – 35 (z toho 2 zo SAV) 

o  celkovo vo všetkých ročníkoch v dennom štúdiu – 134 (z toho 6 zo SAV) 

o  externé štúdium zatiaľ nie je zosumarizované, stále prebiehajú zápisy 

- informoval o novej vyhláške účinnej od 01.09.2019, podľa ktorej sa menia doktorandské 

študijné programy; JLF UK bude zastrešovať doterajšie doktorandské lekárske programy 

pod jedným študijným odborom s názvom „všeobecné lekárstvo“; ďalšie študijné odbory na 

JLF UK budú stomatológia, pôrodná asistencia, ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo 

a zdravotnícke vedy, 

 

c) prodekanka doc. M. Bašková informovala: 

- o aktuálnych počtoch študentov v nelekárskych študijných programoch: 

o  bakalárske štúdium spolu – 120 

o  ošetrovateľstvo 1. ročník – 33 

o  verejné zdravotníctvo 1. ročník – 7 

o  pôrodná asistencia 1. ročník – 11 

o  magisterské štúdium spolu – 40  (do prvého ročníka sa nikto nezapísal z dôvodu   

nízkeho počtu uchádzačov na prijímacích pohovoroch), 

 

d) prodekan prof. J. Mokrý informoval: 

- o aktuálnych počtoch študentov v lekárskych študijných programoch: 

o  všeobecné lekárstvo 1. ročník – 101 

o  všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku 1. ročník – 141 

o  zubné lekárstvo 1. ročník – 10 

- o slávnostnej imatrikulácii prvákov, ktorá sa uskutoční dňa 18.10.2019, 

- dňa 18.10.2019  je uzávierka pre absolvovanie prerekvizitných predmetov, 

- v súčasnosti prebieha hodnotenie predmetov študentmi, 

- do 19.9.2019 prebieha online hodnotenie pedagógov, 

- v tomto akademickom roku sa neuskutočnia retenčné testy, nakoľko to už nie je podmienka 

akreditácie, 

 

e) tajomníčka Ing. Ľ. Červeňová informovala: 

- JLF UK bola schválená účelová dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 70 000 Eur na 

rekonštrukciu strechy Teoretických ústavov V. Mézeša, 

- MŠVVaŠ SR bude refundovať výdavky na rekreačné poukazy zamestnancov (zatiaľ len za 

mesiace január až apríl), 

- od 01.09.2019 je účinný Zákon č. 224/2019 Z. z., ktorým sa novelizuje zákon č. 553/2003 Z. 

z. o odmeňovaní zamestnancov vo verejnej správe (valorizácia platov VŠ učiteľov 

a vedecko-výskumných zamestnancov).  

 

 

10. Rôzne 

Predsedníčka AS informovala o požiadavkách Rady vysokých škôl SR na návrhy na 

zapracovanie do priorít v oblasti školstva a vedy v najbližšom volebnom období. 

 

Prof. Staško informoval o 6. svetovom dni trombózy a požiadal o dekanské voľno pre študentov, 

ktorí budú na tomto podujatí spolupracovať. 
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Doc. Kolarovszki pozval členov AS na slávnostné otvorenie AR 2019/2020 dňa 24.09.2019 

spojeného s 50. výročím samostatnosti JLF UK. 

 

Doc. Šimera informoval o výzve na vypisovanie tém ŠVOČ, ktoré sa tento rok už uskutočňuje 

cez novú webovú stránku konferencie. 

 

Predsedníčka AS informovala, že po vyhlásení volieb do ŠRVŠ na zasadnutí AS UK, ich na 

našej fakulte vyhlási Predsedníctvo AS. 

Ďalej informovala, že rektor UK má záujem zúčastniť sa zasadania AS JLF UK. 

 

 

UZNESENIA: 
 

Uznesenie č. 1/7/2019: AS JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. a) Štatútu JLF UK súhlasí 

s vypustením nasledovných novelizačných bodov týkajúcich sa zmien a doplnení Štatútu JLF UK 

schválených Akademickým senátom JLF UK v uznesení č. 2/4/2019:  

 

88. V Čl. 71 ods. (1) sa vypúšťajú slová „30. apríla 2003“ a vkladajú sa slová „25. septembra 2008“.  

90. V Čl. 72 ods. (2) sa vypúšťajú slová „dňa 25. septembra 2008 a úpravy a doplnky dňa 1. 

decembra 2008, 23. marca 2009 a 22. mája 2009.“ 

91. V Čl. 72 ods. (3) sa vypúšťajú slová „17. júna 2009“. 

 

Uznesenie č. 2/7/2019: 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.   

 

Uznesenie č. 3/7/2019: AS JLF UK v zmysle Čl. 18 ods. 1 písm. p) Štatútu JLF UK schvaľuje zmenu 

funkčnej štruktúry Kliniky detskej chirurgie JLF UK a UNM:  

 

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

- zvýšenie počtu vedecko-pedagogických zamestnancov o 0,9 v kategórii odborný asistent, 

Pracovisko  Profesori Docenti 
Odborní 

asistenti 
Asistent/lektor 

Vedecko-

výskumný 

pracovník 

Spolu 

Klinika detskej chirurgie 0 1 2 0 0 3 

 

Uznesenie č. 4/7/2019: AS JLF UK v zmysle Čl. 18 ods. 1 písm. p) Štatútu JLF UK schvaľuje zmenu 

funkčnej štruktúry Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM:  

 

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

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

Pracovisko  Profesori Docenti 
Odborní 

asistenti 
Asistent/lektor 

Vedecko-

výskumný 

pracovník 
Spolu 

KAIM 0 1 2 0 1 4 

 

Uznesenie č. 5/7/2019: AS JLF UK v zmysle Čl. 18 ods. 1 písm. p) Štatútu JLF UK schvaľuje zmenu 

funkčnej štruktúry I. Internej kliniky: 

 

- zvýšenie počtu vedecko-pedagogických zamestnancov o 0,5 v kategórii docent, 

- zníženie počtu vedecko-pedagogických zamestnancov o 0,5 v kategórii odborný asistent, 
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Pracovisko  Profesori Docenti 
Odborní 

asistenti 
Asistent/lektor 

Vedecko-

výskumný 

pracovník 

Spolu 

I.Interná klinika 2 3,5 7,1 0 0 12,6 

 

Uznesenie č. 6/7/2019: AS JLF UK v zmysle Čl. 18 ods. 1 písm. p) Štatútu JLF UK schvaľuje 

zmenu funkčnej štruktúry Ústavu lekárskej biológie JLF UK: 

 

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

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

Pracovisko  Profesori Docenti 
Odborní 

asistenti 
Asistent/lektor 

Vedecko-

výskumný 

pracovník 

Spolu 

Ústav lek. biológie 3 0 1 0 1 5 

 

Uznesenie č. 7/7/2019: AS JLF UK v zmysle Čl. 18 ods. 1 písm. p) Štatútu JLF UK schvaľuje 

zmenu funkčnej štruktúry Ústavu lekárskej biofyziky JLF UK: 

 

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

- zníženie počtu vedecko-pedagogických zamestnancov o 1 v kategórii odborný asistent, 

Pracovisko  Profesori Docenti 
Odborní 

asistenti 
Asistent/lektor 

Vedecko-

výskumný 

pracovník 

Spolu 

Ústav lekárskej biofyziky 2 1 2 0 1 6 

 

 

Uznesenie č. 8/7/2019: AS JLF UK v zmysle Čl. 18 ods. 1 písm. n) Štatútu JLF UK schvaľuje 

Správu o činnosti AS za AR 2018/2019. 

 

 

Uznesenie č. 9/7/2019: AS JLF UK v zmysle Čl. 18 ods. 1 písm. n) Štatútu JLF UK schvaľuje 

Správu o činnosti Predsedníctva AS za AR 2018/2019. 

 

 

 

V Martine 3.10.2019                                          

Zapísala: Ing. J. Trimajová     

Overili: prof. Zibolen a V. Slobodníková 

 

 

 

 

 

 

      prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc. 

                                                                         predsedníčka AS JLF UK 

 


