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Zápisnica 

zo zasadania Akademického senátu JLF UK dňa 16.9.2020 

 

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 navrhla doplnenie ďalšieho bodu, ktorý bude zaradený do programu pred 

bod Rôzne: Informácia o kontrole plnenia uznesení. Členovia AS schválili nasledovný 

program: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

Schválenie programu  

Overovatelia zápisnice  

2. Návrh dekanky na doplnenie člena Disciplinárnej komisie JLF UK pre študentov 

3. Návrh predsedníčky na doplnenie člena Volebnej komisie AS JLF UK 

4. Vyhlásenie doplňovacích volieb do študentskej časti AS JLF UK 

5. Návrh dekanky: 

a.  na metodiku rozpisu dotácií štátneho rozpočtu na programy, podprogramy do úrovne 

položiek a podpoložiek na rok 2020 

b. na rozpis miezd na pracoviská na rok 2020 

6. Návrh dekanky na rozpočet výnosov a nákladov JLF UK na rok 2020 

7. Návrh dekanky na rozdelenie finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných 

zdrojov v roku 2020: 

a. JLF UK 

b. Vysokoškolského internátu a jedálne JLF UK  

8. Návrh dekanky na podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa, 

spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK na AR 2021/2022 

9. Návrh dekanky na zmenu funkčnej štruktúry:  

a. Ústavu verejného zdravotníctva JLF UK 

b. Kliniky nukleárnej medicíny JLF UK a UNM 

10. Správa o činnosti AS JLF UK za AR 2019/2020 

11. Správa o činnosti Predsedníctva za AR 2019/2020 

12. Návrh dekanky na vyjadrenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 

13. Informácie Vedenia JLF UK 

14. Informácia o kontrole plnenia uznesení 

15. Rôzne 

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

program 27 0 0 

 

 

Overovatelia zápisnice  

Predsedníctvo AS navrhlo za overovateľov zápisnice doc. Ľuptáka a M. Mazúchovú.   

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

overovatelia 27 0 0 
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2. Návrh dekanky na doplnenie člena Disciplinárnej komisie JLF UK pre študentov 

 

Členovia AS v tajnom hlasovaní zvolili jednomyseľne novú členku Disciplinárnej komisie 

JLF UK pre študentov – študentku Michaelu Mazúchovú. Zápisnica z hlasovania je uložená 

v agende AS. 

 

3. Návrh predsedníčky na doplnenie členov Volebnej komisie AS JLF UK 

 

Členovia AS tajným hlasovaním zvolili za ďalších členov Volebnej komisie AS JLF UK 

jednomyseľne Ing. Petru Hnilicovú, PhD. a väčšinou hlasov študenta Borisa Deáka. 

Zápisnica z hlasovania je uložená v agende AS. 

 

4. Informácia o doplňovacích voľbách do študentskej časti AS JLF UK 

 

Predsedníčka AS informovala, že Predsedníctvo na svojom zasadnutí 7.9.2020 prijalo 

uznesenie o vyhlásení volieb do AS nasledovne: 

Uznesenie č. P1/5/2020: Predsedníctvo AS JLF UK vyhlasuje doplňovacie voľby do 

študentskej časti AS JLF UK nasledovne: 

a) Volebné oblasti: 

• č. 6 – študenti 1. ročníka ŠP všeobecné lekárstvo 

• č. 10 – študenti 5. ročníka ŠP všeobecné lekárstvo 

b) termín volieb: 6.10.2020 

c) čas: 8:00 – 13:00 hod. 

d) miesto: zasadacia miestnosť VR JLF UK 

e) predkladanie návrhov: do 30.9.2020 do 13:00 hod. 

f) Návrhy sa predkladajú na schválenom formulári osobne alebo poštou Ing. J. Trimajovej, 

Kancelária tajomníčky, Dekanát, Malá Hora 4A, Martin 

 

5. Návrh dekanky: 

a.  na metodiku rozpisu dotácií štátneho rozpočtu na programy, podprogramy do 

úrovne položiek a podpoložiek na rok 2020 

b. na rozpis miezd na pracoviská na rok 2020 

 

Návrh predložila dekanka a podrobne ho vysvetlila p. tajomníčka.  

 

Komisia pre rozpočet a hospodárenie konštatovala, že pre tento rok zmeny v metodike sú len 

minimálne. Fakulta získala v rámci UK viac finančných prostriedkov vďaka vyššiemu počtu 

prijatých študentov – nárast podielu v podprograme 07711 je z 10,9 % na 12,9 %, vo finančnom 

vyjadrení o cca 1,5 mil. Eur. Napriek tomu aj tento rok je deficit zdrojov financovania zo 

štátneho rozpočtu. V súlade s odporučením Komisie z roku 2019 sa pristúpilo k úprave školného 

externých doktorandov; posledné roky sa prijíma väčšie množstvo študentov; pokračuje sa 

v snahe zapájať sa do väčších grantových projektov; rozvíja sa podnikateľská činnosť a pod. 

Komisia odporúča ďalej pokračovať v týchto aktivitách a naďalej presadzovať a podporovať rast 

výkonnosti a kvality na vlastnom pracovisku aj v zmysle publikovania v časopisoch s IF, 

evidovaných v databázach CC, WoS a SCOPUS. 

Na základe vyššie uvedeného, po diskusii a zhodnotení získaných informácií Komisia pre 

rozpočet a hospodárenie odporučila AS JLF UK schváliť návrh dekanky na metodiku rozpisu 

dotácie zo štátneho rozpočtu na programy a podprogramy na rok 2020. 

Komisia konštatuje, že predložený materiál delenia miezd je veľmi podrobný a podľa zvolených 

kritérií objektívne hodnotí prínos každého pracoviska. Komisia konštatuje, že v porovnaní 

s rokom 2019 došlo k poklesu vlastných výnosov, čo je však pravdepodobne spôsobené 

aktuálnou epidemiologickou situáciou na Slovensku, avšak k nárastu dotácie zo štátneho 
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rozpočtu. Vďaka prijatým racionalizačným opatreniam (napr. v systéme odmeňovania tvorivých 

pracovníkov), navýšeniu zdrojov zo štátneho rozpočtu za počet prijatých študentov, predaju 

majetku na Sklabinskej ul. sa podarilo dlh z roku 2019 konsolidovať a predložiť na tento rok 

vyrovnaný rozpočet, ktorý zohľadňuje aktuálny systém odmeňovania pedagogických a vedecko-

výskumných pracovníkov.  

Komisia odporúča vedeniu fakulty pokračovať v riešení personálnej politiky (počet, štruktúra a 

platy zamestnancov). V rámci racionalizačných opatrení sa doteraz riešil najmä systém 

odmeňovania pedagogických a vedecko-výskumných zamestnancov. Komisia preto pre účelné, 

efektívne a hospodárne využívanie finančných prostriedkov odporúča zrealizovať audit 

a rovnako otvoriť tému personálnej politiky administratívnych zamestnancov Dekanátu.  

Komisia pre rozpočet a hospodárenie AS JLF UK odporučila AS schváliť predložený rozpis 

miezd na pracoviská na rok 2020.   

Do diskusie k rozpisu miezd a spôsobu započítavania povinne voliteľných predmetov do 

pedagogiky sa zapojil MUDr. Čierny a predsedníčka AS, otázky im zodpovedal prodekan prof. 

Mokrý.   

P. dekanka otvorila diskusiu k navrhovanému personálnemu auditu zamestnancov Dekanátu. 

Predsedníčka AS a prof. Zibolen podporili stanovisko Komisie pre rozpočet ohľadom 

personálneho auditu a predložili k nemu návrh uznesenia z Predsedníctva AS. P. dekanka s p. 

tajomníčkou boli naklonené tomuto návrhu, zároveň však vysvetlili vyťaženosť jednotlivých 

úsekov a na niektorých akútny nedostatok zamestnancov vzhľadom na množstvo práce, 

zdôraznili, že by musela byť objednaná externá audítorská firma. Doc. Mellová uviedla, že podľa 

nej takýto audit nie je potrebný, pretože vnútorný audit sa na fakulte aj pre nepedagogických 

zamestnancov robil pred niekoľkými rokmi, ktorý mala na starosti komisia, ktorej bola členkou.  

Predsedníctvo AS po diskusii stiahlo návrh na uznesenie k personálnemu auditu zamestnancov 

Dekanátu.  

Členovia AS hlasovali za oba návrhy dekanky a prijali uznesenia č. 1/5/2020 a č. 2/5/2020. 

hlasovanie za proti zdržal sa 

metodika 27 0 0 

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

rozpis miezd 27 0 0 

 

 

6. Návrh dekanky na rozpočet výnosov a nákladov JLF UK na rok 2020 

 

Návrh v mene p. dekanky vysvetlila p. tajomníčka.  

Komisia pre rozpočet a hospodárenie odporučila AS JLF UK schváliť predložený návrh 

dekanky. 

Členovia AS následne hlasovali a prijali uznesenie č. 3/5/2020. 

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

rozpočet výnosov a 

nákladov 
27 0 0 
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7. Návrh dekanky na rozdelenie finančných prostriedkov z vlastných výnosov 

a nedotačných zdrojov v roku 2020: 

a. JLF UK 

b. Vysokoškolského internátu a jedálne JLF UK  

 

Návrh v mene p. dekanky podrobne predstavila p. tajomníčka. 

Komisia pre rozpočet a hospodárenie vzala na vedomie plánované použitie finančných 

zdrojov ako aj uvedený rozdiel (príjmy - výdavky) a stotožňuje sa s uvedenými korekciami 

v plánovaných výdavkoch .  

Na základe vyššie uvedeného Komisia pre rozpočet a hospodárenie AS JLF UK podporuje 

celý návrh dekanky na rozdelenie finančných prostriedkov z vlastných výnosov 

a nedotačných zdrojov JLF UK na rok 2020 vrátane príloh a odporúča AS predložený návrh 

schváliť. 

Komisia berie na vedomie výšku prečerpania finančných prostriedkov na VI a pozitívne 

hodnotí fakt, že oproti roku 2019 došlo k poklesu. Prekročenie výdavkov bude kryté príjmami 

z nerozdeleného kladného výsledku hospodárenia VIaJ z predchádzajúcich rokov (rezervný 

fond). Z  použitím finančných prostriedkov sa stotožňuje. Na základe vyššie uvedeného 

Komisia pre rozpočet a hospodárenie AS JLF UK podporuje celý návrh dekanky na 

rozdelenie finančných prostriedkov z vlastných zdrojov a nedotačných zdrojov VIaJ  na rok 

2020  vrátane príloh a odporúča AS predložený návrh schváliť. 

 

Členovia AS nemali otázky do diskusie a prijali uznesenia č. 4/5/2020 a 5/5/2020.  

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

vlastné výnosy JLF 

UK 
27 0 0 

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

vlastné výnosy VIaJ 27 0 0 

 

 

 

 

8. Návrh dekanky na podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa, 

spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK na AR 2021/2022 

 

Návrh predložila p. dekanka a doplňujúce informácie podali prodekan prof. Mokrý 

a prodekanky doc. Bašková a doc. Statelová. 

Pedagogická komisia navrhla preformulovať podmienky prijatia pre externú formu štúdia 

v magisterských študijných programoch: 

- v časti: Podmienky prijatia na magisterský študijný program Ošetrovateľstvo je pre: 

• Dennú formu štúdia – absolvovanie študijného programu prvého stupňa 

v študijnom programe Ošetrovateľstvo 

• Externú formu štúdia (preformulovať  nasledovne): absolvovanie študijného 

programu prvého stupňa v študijnom programe Ošetrovateľstvo a pracovné 

zaradenie v odbore 

- v časti: Podmienky prijatia na magisterský študijný program Pôrodná asistencia je pre: 

• Dennú formu štúdia – absolvovanie študijného programu prvého stupňa 

v študijnom programe Pôrodná asistencia, 

• Externú formu štúdia (preformulovať nasledovne): absolvovanie študijného 

programu prvého stupňa v študijnom programe Pôrodná asistencia a pracovné 
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zaradenie v odbore Pôrodná asistencia na gynekologicko-pôrodníckych 

pracoviskách 

 

Do diskusie ohľadom požadovaného stredoškolského vzdelania pre uchádzačov na nelekárske 

študijné programy, počtov prijímaných na NŠP a výučby NŠP sa zapojili doc. Mellová, prof. 

Tonhajzerová, Mgr. Lepiešová, prof. Zibolen a doc. Kolarovszki; na otázky odpovedala 

prodekanka doc. Bašková. P. dekanka doplnila, že UNM požiadala fakultu o navyšovanie počtov 

absolventov bakalárskeho štúdia – ošetrovateľov a pôrodných asistentiek z dôvodu ich akútneho 

nedostatku.  

Predsedníčka študentskej časti AS M. Mikitová informovala o stretnutí študentskej časti AS 

s dekankou a riešení problémov o.i. s nesprávnym zapisovaním známok zo skúšok do AIS2. Pani 

dekanka prisľúbila prostredníctvom študijných prodekanov pripraviť usmernenie k tejto 

problematike. 

Po diskusii sa uskutočnilo hlasovanie a prijalo sa uznesenie č. 6/5/2020.           

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

podmienky prijatia AR 

2021/2022 
27 0 0 

 

 

 

9. Návrh dekanky na zmenu funkčnej štruktúry:  

a. Ústavu verejného zdravotníctva JLF UK 

b. Kliniky nukleárnej medicíny JLF UK a UNM 

 

Návrh predložila p. dekanka. 

Komisia pre rozpočet a hospodárenie konštatovala, že navrhovaná zmena bude mať vplyv na 

mzdové zaťaženie pracoviska, ale z dôvodu vedecko-pedagogického rastu je táto zmena 

potrebná. Komisia pre rozpočet a hospodárenie AS JLF UK odporučila Akademickému senátu 

JLF UK vysloviť súhlas so všetkými návrhmi dekanky. 

Členovia AS nemali otázky a prijali uznesenia č. 7/5/2020 a 8/5/2020.  

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

Ústav verejného 

zdravotníctva 
27 0 0 

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

Klinika nukleárnej 

medicíny 
27 0 0 

 

 

10. Správa o činnosti AS JLF UK za AR 2019/2020 

 

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

9/5/2020.  

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

Správa o činnosti AS 27 0 0 
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11. Správa o činnosti Predsedníctva za AR 2019/2020 

 

Správu predložila predsedníčka AS. Do diskusie sa nikto neprihlásil a členovia AS prijali 

uznesenie č. 10/5/2020. 

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

Správa o činnosti 

Predsedníctva AS 
27 0 0 

 

 

12. Návrh dekanky na vyjadrenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 

 

Jednotlivé návrhy na vyjadrenie súhlasu členov AS s následným zasielaním na schválenie 

Akademickému senátu UK v Bratislave predstavila p. dekanka. 

 

Komisia pre rozpočet a hospodárenie AS JLF UK odporučila Akademickému senátu JLF UK 

vysloviť súhlas s návrhom dekanky a predložiť návrhy na zasadnutie AS UK. 

Členovia AS nemali pripomienky k návrhom a prijali uznesenie č. 11/5/2020.  

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

Nájom nehnuteľného 

majetku 
27 0 0 

 

 

 

13. Informácie Vedenia JLF UK 

 

a) dekanka prof. Čalkovská: 

- informovala o aktuálnom stave v projekte „Nemocnice budúcnosti“ 

- informovala o prebiehajúcom testovaní SARS na fakulte 

- informovala, že prof. Buchanec a prof. Buchancová ukončili prácu na Univerzite tretieho 

veku a funkciu koordinátora prebrala prof. Tonhajzerová 

- informovala, že v rámci projektu Biobanky bude riešené aj parkovanie okolo VIaJ 

 

b) prodekan doc. Kolarovszki: 

- informoval o postupe v zavádzaní protikorupčnej normy, 

- informoval, že v rámci infraštruktúry a prístrojového vybavenia v UNM, ktoré bolo 

získané prostredníctvom projektu PACS, sa pripravuje na podpis dohoda medzi JLF UK 

a UNM, ktorá bude riešiť ponechanie dotknutého majetku fakulte, ale jeho servisovanie 

bude zabezpečovať UNM 

 

c) prodekan prof. Dobrota: 

- informoval o projekte „Lisper“ (Integratívna stratégia v rozvoji personalizovaných vakcín 

vybraných nádorových ochorení a jej vplyv na kvalitu života), JLF UK má ďalších 10 

partnerov v projekte, schválený bol v septembri 2020 

- informoval, že projekt biobanky „Biofort“ bol schválený 4.9.2020, JLF UK má 6 ďalších 

partnerov, prebieha doplnenie dokumentácie pred podpisom zmluvy o nenávratný 

finančný príspevok 

- informoval, že k projektu „Tension“ (doc. Zeleňák) v júli 2020 nadobudla účinnosť 

zmluva o nenávratný finančný príspevok 
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- informoval o COVID výzve – podpora výskumu v boji proti pandémii COVID-19 – boli 

podané 2 projekty 

- informoval, že v rámci výzvy APVV na COVID-19 boli podané 2 naše projekty a 2 

partnerské projekty, žiadny nebol schválený 

 

d) prodekan prof. Švihra: 

- informoval, že sa vykonali 2 kolá prijímacích pohovorov na PhD. štúdium; do dennej 

formy do 1. ročníka sa zapísalo 14 študentov a do externej formy zápisy stále pokračujú 

- informoval, že v rámci špecializačného štúdia sa podarilo akreditovať odbor Rádiológia 

a odbor Ošetrovateľská starostlivosť o dospelých 

- informoval, že MZ SR pripravuje novú reformu vzdelávania v špecializačnom štúdiu, bol 

vytvorený poradný zbor, ktorého členkou je bývalá vedúca ODVZP na JLF UK 

- informoval, že bol uskutočnený opakovaný pohovor pre zaradenie do rezidentského 

štúdia; od 1.10.2020 bude 25 nových rezidentov 

 

e) prodekanka doc. Bašková: 

- informovala o počtoch študentov v NŠP:  

• Bc. štúdium ŠP ošetrovateľstvo (z toho denné štúdium 1. ročník - 44, 2. ročník - 24, 

3. ročník - 20 a na externom štúdiu je 7) 

• Bc. štúdium ŠP verejné zdravotníctvo (denné štúdium 1. ročník - 9, 2. ročník - 6, 3. 

ročník - 9) 

• Bc. štúdium ŠP pôrodná asistencia (1. ročník - 24, 2. ročník - 8, 3. ročník - 19) 

• Mgr. štúdium ŠP verejné zdravotníctvo (1. ročník - 5) 

• Mgr. štúdium ŠP ošetrovateľstvo (1. ročník - 17) 

• Mgr. štúdium ŠP pôrodná asistencia (1. ročník - 12) 

 

f) prodekan prof. Mokrý: 

- informoval o počtoch študentov vo VL: 

• 1. ročník - 146 študentov 

• 2. ročník  - 106 

• 3. ročník  - 190 

• 4. ročník - 123 

• 5. ročník - 104 

• 6. ročník - 83 

- informoval, že zápisy prebiehali online formou okrem 1. ročníka 

- informoval, že do 30.9.2020 je možnosť pre študentov hodnotenia predmetov a učiteľov 

- informoval o obhajobách diplomoviek; do 30.9.2020 sa majú nahlasovať nové témy 

diplomoviek pre 4. ročník 

- informoval, že sa uskutoční školenie MS TEAMS pre pedagógov 

- informoval, že Etická komisia bude zasadať dňa 28.9.2020 

 

 

g) prodekanka prof. Halašová: 

- informovala, že na VL v anglickom jazyku sa zapísalo 138 študentov (spolu je 686 

študentov vo VLa) 

- informovala o prebiehajúcom testovaní SARS, všetci zahraniční študenti boli otestovaní, 

uviedla, že je zatiaľ financované z MZ SR 

 

h) prodekanka doc. Statelová: 

- informovala, že na zubné lekárstvo sa do 1. ročníka zapísalo 11 študentov (spolu 169 

bolo prihlásených) 

- informovala, že v ďalších ročníkoch je počet študentov nasledovný: 2. ročník - 9, 3. 

ročník - 9, 4. ročník - 9, 5. ročník - 8, 6. ročník - 10 
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i) tajomníčka Ing. Červeňová: 

- uviedla, že Vedenie JLF UK schválilo uskutočnenie všetkých mimoškolských aktivít 

študentov pri dodržaní hygienických opatrení 

- informovala, že AIC je otvorené pre študentov, počet miest na sedenie bol regulovaný 

s ohľadom na platné opatrenia UVZ 

- informovala o pripravovanom podujatí „Beh medikov“ a dodržiavanie všetkých 

nariadených hygienických opatrení 

- informovala, že MŠVVaŠ dofinancuje výpadok príjmov počas pandémie COVID-19 

- informovala, že MŠVVaŠ bude refundovať náklady na rekreačné poukazy zamestnancov 

JLF UK 

- informovala, že na webe JLF UK bola zriadená podstránka „Prevádzkové oznamy“, kde 

sa zverejňujú všeobecné informácie, ktoré sa týkajú spravidla len určitej skupiny 

zamestnancov, resp. niektorých lokalít (výpadok stravy, elektriny, tepla, vody...) 

- informovala, že je v centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti zaregistrovaných 

v priemere o 150 prác menej v porovnaní s rovnakým obdobím  minulého roka, je to 

zrejme pre obmedzenie činností vydavateľstiev 

- informovala, že fakulta si uplatnila dotáciu za klinickú výučbu študentov pre UNM len za 

prezenčne aj dištančne odučené hodiny v letnom semestri AR 2019/2020; rozhodnutie 

MŠVVaŠ SR zatiaľ nie je zverejnené 

- informovala, že na UK bol zriadený Permanentný krízový štáb UK 

 

 

14. Informácia o kontrole plnenia uznesení 

 

Predsedníčka AS informovala, že Predsedníctvo AS JLF UK na svojom zasadnutí dňa 7.9.2020 

vykonalo kontrolu plnenia uznesení a konštatovalo, že s výnimkou troch uznesení sú všetky 

prijaté uznesenia splnené. Jedno uznesenie (č. 2/3/2019 k pripomienkovaniu metodiky rozpisu 

dotácií) sa plní priebežne. Jedno uznesenie (č. 1/4/2019) je splnené čiastočne, jedno uznesenie (č. 

2/9/2019) je nesplnené. Predsedníctvo navrhlo pri dvoch uzneseniach stanoviť nové termíny. 

 

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. 

Čiastočne splnené 

Vedenie prerokovalo, schválilo a dekanka vydala vnútorný predpis o odmeňovaní vybraných 

prác a činností č. 19/2020, ktorý nadobudol účinnosť 1.9.2020 a účinnosť o odmeňovaní 

publikačnej aktivity od 1.1.2021 (nebolo potrebné realizovať celofakultnú diskusiu). 

 

Návrh vnútorného predpisu o odmeňovaní bol pripravený aj s podrobnou finančnou analýzou, 

bol opakovane prerokovaný vo vedení fakulty. Vzhľadom na vzniknutú epidemiologickú situáciu 

sa zatiaľ neuskutočnila osobná diskusia s vedúcimi pracovísk.  

 

Do diskusie sa nikto neprihlásil a členovia AS prijali uznesenie č. 12/5/2020.  

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

Stanovenie nového 

termínu vydania VP 
27 0 0 

 

 

Uznesenie č. 2/9/2019: AS JLF UK zaväzuje Vedenie JLF UK zabezpečiť vypracovanie 

podnikateľského plánu pre BioMed.  

Termín: do konca akademického roka 2019/2020 
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 Nesplnené 

Pri príprave podkladov bolo zistené, že termín určený AS JLF UK nie je reálne splniteľný, 

nakoľko nie je ukončené konanie o užívaní a uvedení priestorov do trvalej prevádzky budovy 

BioMedu. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil a členovia AS prijali uznesenie č. 13/5/2020.  

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

Stanovenie nového 

termínu vypracovania 

podnik. plánu 

27 0 0 

 

 

15. Rôzne 

Do bodu rôzne sa nikto neprihlásil. Predsedníčka AS ukončila zasadnutie a poďakovala za účasť. 

 

UZNESENIA: 

Uznesenie č. 1/5/2020: AS JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. f) Štatútu JLF UK v Martine 

schvaľuje Metodiku rozpisu dotácie štátneho rozpočtu na JLF UK v Martine na programy, 

podprogramy do úrovne položiek a podpoložiek na rok 2020.  

 

Uznesenie č. 2/5/2020: AS JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. f) Štatútu JLF UK schvaľuje 

rozpis miezd pracoviskám a účelovým zariadeniam JLF UK na rok 2020, pričom sa garantuje 

financovanie nákladov na mzdy všetkým pracoviskám a na celý rok. 

 

Uznesenie č. 3/5/2020: AS JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. f) Štatútu JLF UK schvaľuje 

rozpočet výnosov a nákladov JLF UK na rok 2020: 

• v predpokladanom objeme výnosov v hlavnej činnosti 24 371 725 EUR a výnosov 

v zdaňovanej činnosti 37 500 EUR, 

• v predpokladanom objeme nákladov v hlavnej činnosti 24 371 725 EUR a nákladov 

v zdaňovanej činnosti 35 625 EUR, 

• v predpokladanom kladnom výsledku hospodárenia v hlavnej činnosti vo výške 0 EUR a  

v zdaňovanej činnosti 1 875 EUR. 

 

Uznesenie č. 4/5/2020: AS JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. f) Štatútu JLF UK schvaľuje 

rozdelenie finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov v roku 2020 

Jesseniovej lekárskej fakulty UK. 

 

Uznesenie č. 5/5/2020: AS JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. f) Štatútu JLF UK schvaľuje 

rozdelenie finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov v roku 2020 

Vysokoškolského internátu a jedálne JLF UK. 

 

Uznesenie č. 6/5/2020: AS JLF UK v súlade s 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 na AR 2021/2022 po zapracovaní podmienok Pedagogickej komisie. 

 

Uznesenie č. 7/5/2020: AS JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. p) Štatútu JLF UK schvaľuje 

na Ústave verejného zdravotníctva zmenu funkčnej štruktúry nasledovne: 
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  Profesori Docenti 
Odborní 

asistenti 
Asistent/lektor 

Vedecko-

výskumný 

pracovník 

Spolu 

Súčasná štruktúra 2 2 3 0,2 2 9 

Navrhovaná štruktúra 3 1 4 0,2 2 10 

 

 

Uznesenie č. 8/5/2020: AS JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. p) Štatútu JLF UK schvaľuje 

na Klinike nukleárnej medicíny zmenu funkčnej štruktúry nasledovne: 

 

  Profesori Docenti 
Odborní 

asistenti 
Asistent/lektor 

Vedecko-

výskumný 

pracovník 

Spolu 

Súčasná štruktúra 1 0 1 0 0 2 

Navrhovaná štruktúra 0 0 1 0 1 2 

 

 

Uznesenie č. 9/5/2020: AS JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. n) Štatútu JLF UK schvaľuje 

Správu o činnosti AS JLF UK za AR 2019/2020. 

 

Uznesenie č. 10/5/2020: AS JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. n) Štatútu JLF UK schvaľuje 

Správu o činnosti Predsedníctva za AR 2019/2020. 

 

Uznesenie č. 11/5/2020: AS JLF UK vyjadruje súhlas s nájmom nehnuteľného majetku 

nasledovne:  

a) Nebytové priestory na umiestnenie 2 kusov predajných automatov pre nájomcu Eurolife 

Martin, s. r. o., sídlo: M. Poláka 13, 036 01 Martin, na dobu určitú  od  01. 01. 2021  do  

31. 12. 2023, 

b) Nebytové priestory - práčovňa - o výmere 17,85 m2  pre nájomcu INKUR, s. r. o., 

adresa: Robotnícka 1C, 036 01 Martin, na dobu určitú od 01.01.2021 do 31.12.2023.  

c) Nebytové priestory - Telocvičňa JLF UK so sociálnym zariadením o výmere 317 m2 pre 

nájomcu Lienka - Ladybird - občianske združenie, M. R. Štefánika 1052/84, 036 01 

Martin, na dobu určitú:  od  01. 01. 2021  do  31. 12. 2023,  

d) Nebytové priestory - Telocvičňa aerobiku JLF UK so sociálnym zariadením o výmere 

120,38 m2 pre nájomcu MUDr. Nora Straková, PhD. - fyzická osoba, adresa: L. 

Ondrejova 5/44, 036 01 Martin,  na dobu určitú:  od  01. 01. 2021  do  31. 12. 2023,  

e) Nebytové priestory - Telocvičňa JLF UK so sociálnym zariadením o výmere 317 m2  pre 

nájomcu MUDr. Ivan Žila, PhD., zamestnanec JLF UK - fyzická osoba, adresa: 

Hradečnica 20 – Tomčany,  na dobu určitú:  od  01. 01. 2021  do  31. 12. 2023, 

f) Nebytové priestory - Telocvičňa JLF UK so sociálnym zariadením o výmere 317 m2 pre 

nájomcu REVIMONT - DG, s.r.o., adresa: 038 04 Bystrička 111, na dobu určitú:  od  

01. 01. 2021  do  31. 12. 2023, 

g) Nebytové priestory - Telocvičňa JLF UK so sociálnym zariadením o výmere 317 m2 pre 

nájomcu Ing. Alojz Tomaga, fyzická osoba, adresa: J. Mazúra 4453/28, 036 01 Martin, 

na dobu určitú:  od  01. 01. 2021  do  31. 12. 2023. 

 

Uznesenie č. 12/5/2020: AS JLF UK stanovuje nový termín vydania vnútorného predpisu 

hodnotenia a odmeňovania zamestnancov fakulty (uznesenie AS JLF UK č. 1/4/2019) do konca 

roka 2020. 

 

Uznesenie č. 13/5/2020: AS JLF UK stanovuje nový termín vypracovania podnikateľského 

plánu pre BioMed (uznesenie AS JLF UK č. 2/9/2019) do konca roka 2021.  
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V Martine 2.10.2020                                          

Zapísala: Ing. J. Trimajová     

 

 

 

 

 

 

      prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc. 

                                                                         predsedníčka AS JLF UK 

 


