Zápisnica
zo zasadania Akademického senátu JLF UK v Martine konaného dňa
18.5.2015
Prítomní:
-

členovia AS JLF UK: prof. MUDr. K. Adamicová, PhD., prof. MUDr. P. Bánovčin,
CSc., 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., prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc, doc. MUDr. E.
Nováková, PhD., doc. MUDr. J. Sadloňová, CSc., prof. MUDr. B. Sániová, PhD.,
doc. MUDr. D. Statelová, PhD. mim. prof., RNDr. M.Šimera, PhD., doc. MUDr. V.
Švihrová, CSc., Ing. E. Tišliarová, doc. MUDr. J. Višňovský, CSc. mim. prof., prof.
MUDr. M. Zibolen, CSc., M. Cibulka, A. Fullová, L. Krištan, MUDr. K. Ladiverová,
I. Majling, V. Slobodníková, L. Briš, L. Halajová

-

členovia Vedenia: prof. MUDr. J. Danko, prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD CSc.,
prof. MUDr. P. Galajda, CSc., doc. MUDr. R. Péčová, PhD., doc. MUDr. D. Mištuna,
PhD. mim. prof., doc. RNDr. E. Halašová, PhD., doc. MUDr. O. Osina, PhD., Ing. Ľ.
Červeňová

Ospravedlnení:
-

prof. MUDr. M. Mokáň, DrSc. FRCP Edin, doc. MUDr. B. Kolarovszki, PhD., M.
Bánová, K. Gyalogová, T. Aaser

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.

a) Voľba overovateľov
b) Odovzdanie dekrétov
c) Doplnenie stálej komisie AS JLF UK

2.

Návrh dekana na:
a) metodiku rozpisu dotácie štátneho rozpočtu na rok 2015 na programy
a podprogramy
b) návrh rozpisu miezd na pracoviská a súčasti JLF UK na rok 2015
c) rozpočet výnosov a nákladov na rok 2015

3.

Návrh dekana o použití finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných
zdrojov JLF UK na rok 2015

4.

Návrh dekana na vyslovenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku JLF UK

5.

Informácie Vedenia JLF UK

6.

Rôzne
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K bodu 1/
a) AS JLF UK jednomyseľne schválil overovateľov zápisnice: doc. MUDr. Yvettu Mellovú,
CSc. a prof. RNDr. Petra Kaplána, CSc.
b) na základe riadnych volieb do AS JLF UK uskutočnených dňa 9. marca 2015 a
doplňovacích volieb do AS JLF UK uskutočnených dňa 11. mája 2015 zložili
novozvolení členovia študentskej časti AS JLF UK, v súlade s čl. 5 ods. 3 Rokovacieho
poriadku AS JLF UK sľub a prevzali si od predsedníčky AS JLF UK dekréty nasledovne:
- Ivan Majling
- Miriam Bánová
- Tarjei Bern Aaser
c) AS JLF UK na základe tajného hlasovania jednomyseľne zvolil novozvoleného člena AS
JLF UK Tarjei Bern Aasera do Pedagogickej komisie AS JLF UK.

K bodu 2/
Návrh predložil p. dekan.
P. tajomníčka následne vystúpila s prezentáciou, v ktorej bližšie objasnila rozpis dotácie
štátneho rozpočtu na rok 2015.
Do diskusie sa zapojil doc. MUDr. J. Višňovský, CSc., mim. prof., ktorého zaujímalo, ako sa
naloží s kladným výsledkom hospodárenia v roku 2015. P. tajomníčka mu vysvetlila spôsob
nakladania s finančnými prostriedkami a postup rozdelenia účtovného výsledku hospodárenia
do fondov v súlade so zákonom o vysokých školách.
K návrhu sa vyjadrilo Predsedníctvo AS JLF UK, zamestnanecká a študentská časť
a Komisia pre rozpočet a hospodárenie, ktoré nemali pripomienky.
Záver:
Akademický senát JLF UK v Martine v súlade s § 27 ods. 1 písm. e) zákona o vysokých
školách a v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. f) Štatútu JLF UK v Martine jednomyseľne:
a)

schválil „Metodiku rozpisu dotácie na mzdy pracoviskám a účelovým zariadeniam
JLF UK na rok 2015“, pričom pracoviskám, pre ktoré je vypočítaný objem
mzdových prostriedkov nižší ako potreba na rok 2015, sa rozpis miezd upraví na
túto hodnotu. Rozdiel súčtu plusových hodnôt pracovísk, ktoré dosiahli nárast
oproti garantovanému minimu a objemu použitého na zvýšenie rozpočtu pracovísk,
ktoré klesli pod garantované minimum, sa rozdelí medzi pracoviská, ktoré dosiahli
nárast oproti garantovanému minimu, a to úmerne tomuto nárastu, maximálne však
do výšky 10%.

b)

schválil rozpis dotácie štátneho rozpočtu na Jesseniovej LF UK v Martine na
programy, podprogramy do úrovne položiek a podpoložiek na rok 2015.

c)

schválil rozpočet výnosov a nákladov JLF UK na rok 2015:
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a) v predpokladanom objeme výnosov v hlavnej činnosti 18 366 821 EUR a v
podnikateľskej činnosti 166 005 EUR,



b) v predpokladanom objeme nákladov v hlavnej činnosti 17 541 500 EUR a v
podnikateľskej činnosti 157 500 EUR,



c) v predpokladanom kladnom výsledku hospodárenia vo výške 825 321 EUR
v hlavnej činnosti, 8 505 EUR v podnikateľskej činnosti.

AS JLF UK k tomuto bodu prijal uznesenie č. 18/2015.
P. dekan poďakoval za podporu návrhu.

K bodu 3/
Návrh predložil p. dekan.
P. tajomníčka aj k tomuto bodu vystúpila s prezentáciou o rozpise finančných prostriedkov
z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov na rok 2015.
K návrhu sa vyjadrilo Predsedníctvo AS JLF UK, zamestnanecká a študentská časť
a Komisia pre rozpočet a hospodárenie, ktoré nemali pripomienky.
Záver: Akademický senát JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 písm. e) zákona o vysokých školách
a v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. f) Štatútu JLF UK v Martine jednomyseľne schválil použitie
finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK na rok 2015.
AS JLF UK k tomuto bodu prijal uznesenie č. 19/2015.
P. dekan poďakoval za podporu návrhu.

K bodu 4/
Návrh predložil p. dekan.
K návrhu sa vyjadrilo Predsedníctvo AS JLF UK, zamestnanecká a študentská časť
a Komisia pre rozpočet a hospodárenie, ktoré nemali pripomienky.
Záver: Akademický senát JLF UK jednomyseľne vyslovil súhlas s nájmom nehnuteľného
majetku JLF UK:
- nebytové priestory na umiestnenie 5 ks predajných automatov na kávu a horúce
nápoje - o výmere 1 m2 na každý automat a 2 ks predajných automatov na predaj
kusového tovaru o výmere 1 m2, t. j. spolu 7 m2 v objektoch JLF UK v Martine:
o prízemie v budove Aula Magna, Malá Hora 4A,
o prízemie v budove teoretických ústavov, Malá Hora 4,
o prvé poschodie v budove Akademickej knižnice a audiovizuálneho strediska
JLF UK, Novomeského 7A,
o prízemie Ústavu ošetrovateľstva, Malá Hora 5,
3

o
-

prízemie budovy BioMed, Malá Hora,

nebytové priestory – suterénne priestory o výmere 280 m2, ktoré sa nachádzajú
v budove BioMed, Malá Hora,
parkovacie plochy pre parkovanie 6 motorových vozidiel o výmere cca 48 m2 , ktoré
sa nachádzajú pred budovou BioMed, Malá Hora,
nebytové priestory o výmere 60 m2, ktoré sa nachádzajú na prízemí v budove BioMed,
Malá Hora.

AS JLF UK k tomuto bodu prijal uznesenie č. 20/2015.
P. dekan poďakoval za podporu návrhu.

K bodu 5/
a) p. dekan:
- pozval členov AS JLF UK na slávnostné otvorenie stavby BioMed dňa 21. mája 2015
o 14:30 hod.,
- informoval o štipendiách pre študentov doktorandského štúdia,
- uviedol, že JLF UK má schválené 4 granty APVV spolu za cca 1 mil. Eur,
- informoval o príprave na stavbu novej nemocnice na Malej Hore, pri ktorej by sa
malo preinvestovať cca 150 mil. Eur, z čoho 80% bude financovať EÚ a 20%
súkromný sektor, príp. štát,
- informoval, že p. prodekanka prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc. je nominovaná
v ankete Slovenka roka 2015,
b) p. prodekanka Čalkovská:
- informovala o grantoch VEGA,
- informovala, že JLF UK bolo schválených 27 Grantov UK,
c) p. prodekanka Péčová:
- informovala, že prijímacie konanie na JLF UK sa uskutoční v dňoch 8., 9., 10. a 11.
júna 2015,
d) p. tajomníčka:
- informovala, že Edukačnému centru bolo pridelené súpisné orientačné číslo Malá
Hora 4B,
- informovala o schválení grantu na ochranu knižničného fondu,
- informovala, že sa čaká na vyslovenie súhlasu Správnej rady UK na začatie predaja
nehnuteľností na Sklabinskej ul. a vo Vrútkach,
- informovala, že počas skúšobného obdobia budú študovne otvorené od 9:00 do 21:00
hod.,
- uviedla, že zamestnanci JLF UK v elektronickom hlasovaní schválili návrh č. 3 loga
pre BioMed,
- poďakovala študentom za pomoc pri sťahovaní pracovísk do BioMedu.
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K bodu 6/
P. predsedníčka AS JLF UK informovala o petícii predsedov akademických senátov
lekárskych fakúlt v ČR.
UZNESENIA:
18/2015
Akademický senát JLF UK v Martine v súlade s § 27 ods. 1 písm. e) zákona o vysokých
školách a v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. f) Štatútu JLF UK v Martine:
a) schvaľuje „Metodiku rozpisu dotácie na mzdy pracoviskám a účelovým zariadeniam
JLF UK na rok 2015“, pričom pracoviskám, pre ktoré je vypočítaný objem mzdových
prostriedkov nižší ako potreba na rok 2015, sa rozpis miezd upraví na túto hodnotu.
Rozdiel súčtu plusových hodnôt pracovísk, ktoré dosiahli nárast oproti garantovanému
minimu a objemu použitého na zvýšenie rozpočtu pracovísk, ktoré klesli pod
garantované minimum, sa rozdelí medzi pracoviská, ktoré dosiahli nárast oproti
garantovanému minimu, a to úmerne tomuto nárastu, maximálne však do výšky 10%.
b) schvaľuje rozpis dotácie štátneho rozpočtu na Jesseniovej LF UK v Martine na
programy, podprogramy do úrovne položiek a podpoložiek na rok 2015.
c) schvaľuje rozpočet výnosov a nákladov JLF UK na rok 2015:


v predpokladanom objeme výnosov 18 366 821 EUR v hlavnej činnosti, 166 005
EUR v podnikateľskej činnosti,



v predpokladanom objeme nákladov 17 541 500 EUR v hlavnej činnosti, 157 500
EUR v podnikateľskej činnosti,



v predpokladanom kladnom výsledku hospodárenia vo výške 825 321 EUR
v hlavnej činnosti, 8 505 EUR v podnikateľskej činnosti.

19/2015
Akademický senát JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 písm. e) zákona o vysokých školách
a v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. f) Štatútu JLF UK v Martine schvaľuje použitie finančných
prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK na rok 2015.

20/2015
Akademický senát JLF UK vyslovuje súhlas s nájmom nehnuteľného majetku JLF UK:
- nebytové priestory na umiestnenie 5 ks predajných automatov na kávu a horúce
nápoje - o výmere 1 m2 na každý automat a 2 ks predajných automatov na predaj
kusového tovaru o výmere 1 m2, t. j. spolu 7 m2 v objektoch JLF UK v Martine:
o prízemie v budove Aula Magna, Malá Hora 4A,
o prízemie v budove teoretických ústavov, Malá Hora 4,
o prvé poschodie v budove Akademickej knižnice a audiovizuálneho strediska
JLF UK, Novomeského 7A,
o prízemie Ústavu ošetrovateľstva, Malá Hora 5,
o prízemie budovy BioMed, Malá Hora,
-

nebytové priestory – suterénne priestory o výmere 280 m2, ktoré sa nachádzajú
v budove BioMed, Malá Hora,
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-

parkovacie plochy pre parkovanie 6 motorových vozidiel o výmere cca 48 m2 , ktoré
sa nachádzajú pred budovou BioMed, Malá Hora,
nebytové priestory o výmere 60 m2, ktoré sa nachádzajú na prízemí v budove BioMed,
Malá Hora.

V Martine, dňa 22.5.2015

Zapísala:
Overili:

Ing. Janka Trimajová
doc. MUDr. Yvetta Mellová, CSc.
prof. RNDr. Peter Kaplán, CSc.

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