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Z á p i s n i c a 

 zo zasadania Akademického senátu Jesseniovej lekárskej fakulty UK 

v Martine dňa 2.10.2017 
  

Prítomní: 

podľa prezenčných listín 

 

AS JLF UK bol uznášaniaschopný. Zasadanie viedla predsedníčka AS JLF UK doc. MUDr. 

Viera Švihrová, CSc. AS JLF UK jednomyseľne schválil nasledovný program zasadania: 

 

1. Voľba overovateľov zápisnice z AS JLF UK 

2. Odovzdanie osvedčení o zvolení za člena Akademického senátu JLF UK a sľub novozvolených 

členov zamestnaneckej časti Akademického senátu JLF UK 

3. Voľba predsedov a členov stálych komisií AS JLF UK 

4. Informácia o vyhlásení doplňovacích volieb do študentskej časti AS JLF UK 

5. Návrh dekana na zmenu funkčnej štruktúry: 

a. Dekanátu JLF UK 

b. I. Internej kliniky JLF UK a UNM 

c. Kliniky hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM 

d. Ústavu lekárskej biochémie JLF UK 

e. Ústavu lekárskej biológie JLF UK 

6. Návrh dekana na zriadenie špecializovaného výučbového zariadenia JLF UK v GASTRO-

MED, s.r.o. 

7. Návrh dekana na doplnenie Študijného poriadku ďalšieho vzdelávania zdravotníckych 

pracovníkov na JLF UK v Martine 

8. Návrh dekana na zmenu Smernice o úhrade za ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov 

9. Informácie Vedenia JLF UK 

10.Rôzne 

 

 

1. Voľba overovateľov zápisnice z AS JLF UK 

AS JLF UK schválil overovateľov zápisnice: doc. MUDr. J. Sadloňovú – jednomyseľne, 

CSc. a prof. MUDr. Mirka Zibolena, CSc. – väčšinou hlasov. 

 

2. Odovzdanie osvedčení o zvolení za člena Akademického senátu JLF UK a sľub 

novozvolených členov zamestnaneckej časti Akademického senátu JLF UK 

Novozvolení členovia AS JLF UK doc. MUDr. K. Biringer, PhD., doc. MUDr. J. Sadloňová, 

CSc. a doc. MUDr. Š. Sivák, PhD. zložili sľub člena AS JLF UK a predsedníčka AS JLF UK 

im následne odovzdala osvedčenia o zvolení.  

 

3. Voľba predsedov a členov stálych komisií AS JLF UK 

Predsedníctvo AS JLF UK v súlade s čl. 34 Rokovacieho poriadku AS JLF UK navrhlo 

predsedov a členov stálych komisií AS JLF UK nasledovne:  

 

KOMISIA  PRE ROZPOČET A HOSPODÁRENIE AS JLF UK: 

Predseda:  
RNDr. Michal Šimera, PhD. 

Členovia:    
prof. MUDr. Marián Adamkov, CSc. 

MUDr. Peter Bánovčin, PhD. 

doc. Mgr. Martina Bašková, PhD. 
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prof. MUDr. Beáta Sániová, PhD. 

doc. MUDr. Viera Švihrová, CSc. 

 

PEDAGOGICKÁ KOMISIA AS JLF UK: 

Predseda:  

doc. MUDr. Elena Nováková, PhD. 

Členovia:    
prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. 

doc. Mgr. Martina Bašková, PhD. 

doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD. 

prof. MUDr. Ján Staško, PhD. 

doc. Ing. Zuzana Tatarková, PhD. 

 

PRÁVNA KOMISIA AS JLF UK: 

Predseda:  

doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD. 

Členovia:    
doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD. 

doc. MUDr. Juraj Mokrý, PhD. 

doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc. 

prof. MUDr. Jozef Višňovský, CSc. 

prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc. 

 

VEDECKÁ KOMISIA AS JLF UK: 

Predseda:  
prof. RNDr. Peter Kaplán, CSc.                      

Členovia:    

prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin 

doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD. 

doc. MUDr. Dagmar Statelová, PhD., mim. prof. 

Ing. Ján Strnádel, PhD. 

doc. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD. 

 

VOLEBNÁ KOMISIA AS JLF UK: 

Predseda:  
doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.                      

Členovia:    

Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD. 

Mgr. Ivana Pilchová, PhD. 

Erika Mažgutová 

Kristína Ružinská 

 
AS JLF UK hlasoval o návrhoch komisií tajne. Všetky stále komisie (s výnimkou Komisie 

pre rozpočet a hospodárenie) boli zvolené jednomyseľne a bez pripomienok. Pri Komisii pre 

rozpočet a hospodárenie sa dvaja členovia zdržali hlasovania. Zápisnice z tajného hlasovania 

sú uložené v dokumentácii AS JLF UK.  

Záver: AS JLF UK v súlade s čl. 34 Rokovacieho poriadku AS JLF UK zvolil predsedov a 

členov stálych komisií AS JLF UK. Zloženie stálych komisií AS JLF UK je uvedené v 

prílohe č. 1.  
Následne predsedníčka AS JLF UK prerušila zasadnutie na 5 minút, aby sa mohli členovia 

Komisie pre rozpočet a hospodárenie a Pedagogickej komisie oboznámiť s bodmi programu 

a zaujať k nim stanoviská.  
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4. Informácia o vyhlásení doplňovacích volieb do študentskej časti AS JLF UK 

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

20.9.2017 doplňovacie voľby do AS JLF UK a oboznámila členov so všetkými 

náležitosťami týkajúcich sa volieb. Predsedníctvo prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 

1/1/2017. Informácia je zverejnená na webovej stránke JLF UK. 

Predsedníčka ďalej informovala, že AS UK na svojom zasadnutí  25.10.2017 vyhlási 

doplňovacie voľby do ŠRVŠ aj pre volebný obvod JLF UK. Tieto doplňujúce voľby 

následne predsedníctvo AS JLF UK spojí s doplňovacími voľbami do študentskej časti AS 

JLF UK. 

 

5. Návrh dekana na zmenu funkčnej štruktúry: 

a. Dekanátu JLF UK 

b. I. Internej kliniky JLF UK a UNM 

c. Kliniky hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM 

d. Ústavu lekárskej biochémie JLF UK 

e. Ústavu lekárskej biológie JLF UK 

Návrh predložila v zastúpení dekana prodekanka prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc. 

Predsedníctvo a Komisia pre rozpočet a hospodárenie nemali pripomienky k návrhu. 

Predsedníčka AS vyzvala prítomných na diskusiu. Do diskusie sa nik neprihlásil, 

predsedajúca predložila návrh uznesenia, o ktorom dala hlasovať.  

hlasovanie za proti zdržal sa 

 27 0 0 

 

AS JLF UK jednomyseľne schválil návrh a prijal k nemu uznesenie č. 2/1/2017. Vnútorný 

predpis o zmenách funkčnej štruktúry je zverejnený na webovej stránke JLF UK. 

 

6. Návrh dekana na zriadenie špecializovaného výučbového zariadenia JLF UK v 

GASTRO-MED, s.r.o. 

Návrh predložila v zastúpení dekana prodekanka prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc. 

Predsedníctvo a Pedagogická komisia odporučili zriadenie výučbového zariadenia. 

Predsedníčka AS vyzvala prítomných na diskusiu. Do diskusie sa nik neprihlásil, 

predsedajúca predložila návrh uznesenia, o ktorom dala hlasovať.  

hlasovanie za proti zdržal sa 

 27 0 0 

 

AS JLF UK jednomyseľne schválil návrh a prijal k nemu uznesenie č. 3/1/2017.  

 

7. Návrh dekana na doplnenie Študijného poriadku ďalšieho vzdelávania zdravotníckych 

pracovníkov na JLF UK v Martine 

Návrh predložila v zastúpení dekana prodekanka prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc. 

Predsedníctvo a Pedagogická komisia súhlasili s doplnením podľa návrhu. Predsedníčka AS 

vyzvala prítomných na diskusiu. Do diskusie sa nik neprihlásil, predsedajúca predložila 

návrh uznesenia, o ktorom dala hlasovať.  

hlasovanie za proti zdržal sa 

 27 0 0 

 

AS JLF UK jednomyseľne schválil doplnenie Študijného poriadku ĎVZP a prijal k nemu 

uznesenie č. 4/1/2017. Študijný poriadok je zverejnený na webovej stránke JLF UK. 
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8. Návrh dekana na zmenu Smernice o úhrade za ďalšie vzdelávanie zdravotníckych 

pracovníkov 

Návrh predložila v zastúpení dekana prodekanka prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc. 

Predsedníctvo a Komisia pre rozpočet a hospodárenie súhlasili so zmenou smernice. Do 

diskusie sa prihlásil prof. MUDr. J. Višňovský, CSc. a prof. MUDr. M. Zibolen, CSc., ktorí 

mali k predloženému návrhu pripomienky k požiadavke prihlasovať sa na najbližší vypísaný 

termín špecializačnej skúšky. Prodekan prof. MUDr. P. Galajda, CSc. ich informoval 

o nutnosti týchto zmien jednak z dôvodu zmien legislatívy od 01. 05. 2017 a 01. 08. 2017 a z 

dôvodu predchádzajúcich skúseností s prihlasovaním sa na termíny špecializačných skúšok, 

vysvetlil tiež, že sa vždy budú analyzovať dôvody, pre ktoré sa uchádzač nemohol prihlásiť 

na vypísaný termín skúšky. Predsedajúca predložila návrh uznesenia, o ktorom dala 

hlasovať. 

hlasovanie za proti zdržal sa 

 26 0 1 

 

AS JLF UK väčšinou hlasov schválil tento návrh a prijal k nemu uznesenie č. 5/1/2017. 

Smernica je zverejnená na webovej stránke JLF UK. 

 

9. Informácie Vedenia JLF UK 

 

a. prodekan prof. MUDr. P. Galajda, CSc.: 

- informoval, že bolo prijatých 50 študentov doktorandského štúdia v dennej forme a 27 

v externej forme,  

- informoval, že na ďalšom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov je k 2.10.2017 

zapísaných 862 študentov; už ukončilo štúdium 1116 absolventov, 

 

b. prodekanka doc. MUDr. R. Péčová, PhD.: 

- informovala, že sa do AR 2017/2018 zapísalo 1554 študentov v 1. stupni, spojenom 1. 

a 2. stupni a 2. stupni štúdia na JLF UK, 

- informovala podrobne o počtoch študentov v jednotlivých študijných programoch, 

- informovala, že 20.10.2017 bude imatrikulácia,  

- informovala, že sa pripravujú dotazníky na hodnotenie predmetov z LS 2016/2017, 

- informovala, že sa najbližšej dobe uskutočnia retenčné testy,  

- uviedla, že rozvrhy pre ZS 2017/2018 sú zverejnené na webovej stránke, 

- uviedla, že pracoviská v súčasnosti zasielajú informačné listy k jednotlivým predmetom, 

- informovala, že sa uskutoční 21. ročník veľtrhu štúdia a kariéry AKADÉMIA & 

VAPAC. 

 

c. tajomníčka Ing. Ľ. Červeňová: 

- informovala, že od augusta je na Univerzite Komenského audit Najvyššieho 

kontrolného úradu,  

- informovala, že o 2 týždne sa uskutoční na fakulte finančný audit spoločnosti TAX-

AUDIT
®
 Slovensko, spol. s r. o.,  

- upozornila na povinnosť vyčerpania finančných prostriedkov z pridelených grantov do 

konca roka,  

- informovala, že sa uskutoční školenie administratívnych zamestnancov, na ktorom budú 

informovaní o zmenách v smernici o poskytovaní cestovných náhrad,  

- upozornila na dočerpanie dovoleniek do konca roka a možnosti prenesenia 4 dní do roku 

2018,  

- informovala o vyradení výťahov na Vysokoškolskom internáte z prevádzky z dôvodu 

pretrvávania technických problémov a na základe rozhodnutia technickej inšpekcie, 
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- informovala, že po nasťahovaní študentov na Vysokoškolský internát zostalo voľných 

ešte 28 lôžok. 

 

 

10. Rôzne 

Predsedníčka AS JLF UK informovala, že na najbližších zasadnutiach sa senát bude 

zaoberať volebnými oblasťami, preto navrhla uznesenie č. 6/1/2017 a AS JLF UK ho 

jednomyseľne prijal.  

 

 

UZNESENIA: 

 

1/1/2017 
Predsedníctvo AS JLF UK v zmysle Čl. 12 Zásad volieb do AS JLF UK vyhlasuje doplňovacie 

voľby do AS JLF UK nasledovne: 

- vo volebnej oblasti č. 6 (študenti 1. ročníka ŠP všeobecné lekárstvo)   – 1 miesto 

- vo volebnej oblasti č. 10 (študenti 5. ročníka ŠP všeobecné lekárstvo) – 1 miesto 

- vo volebnej oblasti č. 13 (študenti 1.-5. ročníka ŠP ošetrovateľstvo,  

pôrodná asistencia, verejné zdravotníctvo)     – 1 miesto 

- vo volebnej oblasti č. 14 (študenti 1.-6. ročníka ŠP  

všeobecné lekárstvo študujúci v anglickom jazyku)                – 1 miesto 

       

a stanovuje: 

a) deň konania volieb:   21.11.2017 

b) miesto konania volieb:  Zasadacia miestnosť Vedeckej rady JLF UK  

c) čas konania volieb:   od 09:00 hod. do 14:00 hod. 

d) podávanie návrhov kandidátov:  do 9.11.2017  do 14:00 hod.  

e) doručovanie návrhov kandidátov 

   osobne alebo poštou:  Ing. Janke Trimajovej, Kancelária tajomníčky JLF 

UK, Dekanát JLF UK, Malá Hora 4A, Martin 

 

 

2/1/2017 

Akademický senát JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. p) Štatútu JLF UK schvaľuje zmenu 

funkčnej štruktúry nasledovne: 

a) Dekanátu JLF UK, 

 zvýšenie počtu nepedagogických zamestnancov o 1 v kategórii administratívny pracovník 

 zvýšenie počtu nepedagogických zamestnancov o 1 v kategórii robotník 

 

Doterajšia štruktúra pracovných miest  nepedagogických zamestnancov  

Pracovisko 
Administratívny 

pracovník 
Laborant Technik Robotník Spolu 

Dekanát 
42 0 0 16,5 58,5 

 

Schválená štruktúra pracovných miest nepedagogických zamestnancov 

Pracovisko 
Administratívny 

pracovník 
Laborant Technik Robotník Spolu 

Dekanát 
43 0 0 17,5 60,5 
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b) I. Internej kliniky JLF UK a UNM, 

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

 

Doterajšia štruktúra pracovných miest vysokoškolských učiteľov, vedecko-výskumných 

pracovníkov a štruktúra funkcií  profesorov a docentov podľa študijných odborov  

Pracovisko Profesor Docent 
Odbor. 

asistent 
Lektor 

Výskumný 

pracovník Spolu 

I. Interná klinika 
2 3 7,1 0 0 12,1 

 

Schválená štruktúra pracovných miest vysokoškolských učiteľov, vedecko-výskumných 

pracovníkov a štruktúra funkcií  profesorov a docentov podľa študijných odborov  

Pracovisko Profesor Docent 
Odbor. 

asistent 
Lektor 

Výskumný 

pracovník Spolu 

I. Interná klinika 
2 3 7,6 0 0 12,6 

 

 

c) Kliniky hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, 

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

 zvýšenie počtu vedecko-pedagogických zamestnancov o 0,1 v kategórii odborný asistent, 

 

Doterajšia štruktúra pracovných miest vysokoškolských učiteľov, vedecko-výskumných 

pracovníkov a štruktúra funkcií  profesorov a docentov podľa študijných odborov  

Pracovisko Profesor Docent 
Odbor. 

asistent 
Lektor 

Výskumný 

pracovník Spolu 

Klinika hematológie a 

transfuziológie 
2 0 2 0 0 4 

 

Schválená štruktúra pracovných miest vysokoškolských učiteľov, vedecko-výskumných 

pracovníkov a štruktúra funkcií  profesorov a docentov podľa študijných odborov  

Pracovisko Profesor Docent 
Odbor. 

asistent 
Lektor 

Výskumný 

pracovník Spolu 

Klinika hematológie a 

transfuziológie 
2 0 3,1 0 0 5,1 

 

 

d) Ústavu lekárskej biochémie JLF UK, 

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

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

 

Doterajšia štruktúra pracovných miest vysokoškolských učiteľov, vedecko-výskumných 

pracovníkov a štruktúra funkcií  profesorov a docentov podľa študijných odborov  

Pracovisko Profesor Docent 
Odbor. 

asistent 
Lektor 

Výskumný 

pracovník Spolu 

Ústav lekárskej biochémie 
4 4 2 0 1 11 
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Schválená štruktúra pracovných miest vysokoškolských učiteľov, vedecko-výskumných 

pracovníkov a štruktúra funkcií  profesorov a docentov podľa študijných odborov  

Pracovisko Profesor Docent 
Odbor. 

asistent 
Lektor 

Výskumný 

pracovník Spolu 

Ústav lekárskej biochémie 
4 5 1 0 1 11 

 

 

e) 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, 

 

Doterajšia štruktúra pracovných miest vysokoškolských učiteľov, vedecko-výskumných 

pracovníkov a štruktúra funkcií  profesorov a docentov podľa študijných odborov  

Pracovisko Profesor Docent 
Odbor. 

asistent 
Lektor 

Výskumný 

pracovník Spolu 

Ústav lekárskej biológie 
1 2 1 0 1 5 

 

Schválená štruktúra pracovných miest vysokoškolských učiteľov, vedecko-výskumných 

pracovníkov a štruktúra funkcií  profesorov a docentov podľa študijných odborov  

Pracovisko Profesor Docent 
Odbor. 

asistent 
Lektor 

Výskumný 

pracovník Spolu 

Ústav lekárskej biológie 
2 1 1 0 1 5 

 

 

3/1/2017 

Akademický senát JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. l) Štatútu JLF UK schvaľuje zriadenie 

špecializovaného výučbového zariadenia JLF UK v GASTRO MED, s.r.o. 

 

4/1/2017 

Akademický senát JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. a) Štatútu JLF UK schvaľuje doplnenie 

Študijného poriadku ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na JLF UK v Martine. 

 

5/1/2017 

Akademický senát JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. a) Štatútu JLF UK schvaľuje zmenu 

Smernice o úhrade za ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. 

 

6/1/2017 

Akademický senát JLF UK žiada dekana JLF UK o zabezpečenie aktualizovaného zoznamu 

všetkých oprávnených voličov podľa volebných obvodov a s uvedením pracoviska a predložiť ho 

na najbližšie zasadnutie Predsedníctva AS JLF UK. 

 

 

V Martine 6.10.2017                                          

Zapísala: Ing. J. Trimajová      

 

 

 

      doc. MUDr. Viera Švihrová, CSc. 

                                                                         predsedníčka AS JLF UK 


