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Z á p i s n i c a 

 zo zasadania Akademického senátu Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 

dňa 21.5.2018 

Prítomní: 

podľa prezenčných listín 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

Zasadanie otvorila a viedla predsedníčka AS JLF UK prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc., ktorá 

skonštatovala, že prítomná je nadpolovičná väčšina členov a AS je uznášaniaschopný. 

Pred schválením programu informovala členov AS JLF UK o výsledku volieb predsedu študentskej 

časti AS JLF UK. Za predsedníčku bola zvolená Veronika Slobodníková, za ďalšieho člena 

Predsedníctva AS JLF UK Michal Ružinský. Predsedníčka AS JLF UK poďakovala 

predchádzajúcemu predsedovi Lukášovi Brišovi za jeho prácu v AS JLF UK.  

Schválenie programu  

Predsedníčka AS predložila návrh programu rokovania a členovia jednomyseľne schválili nasledovný 

program zasadania: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

Schválenie programu  

Overovatelia zápisnice  

2. Návrh dekana na rozpis príspevku na pracoviská na zabezpečenie základnej prevádzky a činnosti 

v roku 2018 

3. Návrh dekana o organizačnom zabezpečení a podmienkach prijatia na doktorandské štúdium 

v akademickom roku 2019/2020 

4. Návrh dekana na zmenu funkčnej štruktúry: 

a. Psychiatrickej kliniky JLF UK a UNM 

b. Neonatologickej kliniky JLF UK a UNM 

c. Ústavu lekárskej biofyziky JLF UK 

5. Návrh dekana na študijné programy v akademickom roku 2018/2019 

6. Návrh dekana na zloženie skúšobných komisií štátnych skúšok v akademickom roku 2018/2019 

7. Výročná správa o hospodárení JLF UK za rok 2017 

8. Výročná správa o činnosti JLF UK za rok 2017 

9. Návrh dekana na vyslovenie súhlasu s predajom nepotrebných nehnuteľných vecí za cenu nižšiu 

než je primeraná cena 

10. Návrh predsedníčky AS JLF UK na zmenu Rokovacieho poriadku AS JLF UK 

11. Informácie Vedenia JLF UK 

12. Rôzne 

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

 26 0 0 

 

Overovatelia zápisnice  

AS JLF UK jednomyseľne schválil overovateľov zápisnice: doc. MUDr. Š. Siváka, PhD. a RNDr. M. 

Šimeru, PhD. 

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

 26 0 0 
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2. Návrh dekana na rozpis príspevku na pracoviská na zabezpečenie základnej prevádzky 

a činnosti v roku 2018 

Návrh predložila p. tajomníčka v zastúpení dekana. Predsedníctvo a Komisia pre rozpočet 

a hospodárenie nemali pripomienky. Do diskusie sa neprihlásil žiadny člen AS, predsedajúca 

predložila návrh uznesenia, o ktorom dala hlasovať. AS JLF UK jednomyseľne schválil návrh 

a prijal k nemu uznesenie č. 1/2/2018. 

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

 26 0 0 

 

 

3. Návrh dekana o organizačnom zabezpečení a podmienkach prijatia na doktorandské 

štúdium v akademickom roku 2019/2020 

Návrh predložil prodekan prof. Galajda v zastúpení dekana. Predsedníctvo, Pedagogická 

a Vedecká komisia odporučili schváliť návrh bez pripomienok. Do diskusie sa neprihlásil žiadny 

člen AS, predsedajúca predložila návrh uznesenia, o ktorom dala hlasovať. AS JLF UK 

jednomyseľne schválil návrh a prijal k nemu uznesenie č. 2/2/2018.  

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

 26 0 0 

 

4. Návrh dekana na zmenu funkčnej štruktúry: 

a. Psychiatrickej kliniky JLF UK a UNM 

b. Neonatologickej kliniky JLF UK a UNM 

c. Ústavu lekárskej biofyziky JLF UK 

 

Návrh v zastúpení dekana predložila prodekanka prof. Čalkovská. Predsedníctvo a Komisia pre 

rozpočet a hospodárenie nemali pripomienky k návrhom. Do diskusie sa neprihlásil žiadny člen 

AS, predsedajúca predložila postupne návrhy uznesení č. 3/2/2018, 4/2/2018 a 5/2/2018, 

o ktorých dala samostatne hlasovať. AS JLF UK jednomyseľne schválil návrhy a prijal k nim 

uznesenia.  

 

hlasovanie (3x) za proti zdržal sa 

 26 0 0 

 

5. Návrh dekana na študijné programy v akademickom roku 2018/2019 

Návrh predložila v zastúpení dekana prodekanka prof. Péčová. Predsedníctvo a Pedagogická 

komisia nemali pripomienky. Do diskusie sa neprihlásil žiadny člen AS, predsedajúca predložila 

návrh uznesenia, o ktorom dala hlasovať. AS JLF UK jednomyseľne schválil návrh a prijal 

k nemu uznesenie č. 6/2/2018. 

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

 26 0 0 
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6. Návrh dekana na zloženie skúšobných komisií štátnych skúšok v akademickom roku 

2018/2019 

 

Návrh predložila v zastúpení dekana prodekanka prof. Péčová. Predsedníctvo a Pedagogická 

komisia odporučili návrh bez pripomienok. Do diskusie sa neprihlásil žiadny člen AS, 

predsedajúca predložila návrh uznesenia, o ktorom dala hlasovať. AS JLF UK jednomyseľne 

schválil návrh a prijal k nemu uznesenie č. 7/2/2018 

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

 26 0 0 

 

 

7. Výročná správa o hospodárení JLF UK za rok 2017 

Správu predložila p. tajomníčka v zastúpení dekana. Predsedníctvo a Komisia pre rozpočet 

a hospodárenie odporučili správu schváliť a dodržať navrhnuté opatrenia na zlepšenia. Do 

diskusie sa neprihlásil žiadny člen AS, predsedajúca predložila návrh uznesenia, o ktorom dala 

hlasovať. AS JLF UK jednomyseľne schválil návrh a prijal k nemu uznesenie č. 8/2/2018.  

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

 26 0 0 

 

 

8. Výročná správa o činnosti JLF UK za rok 2017 

Správu predložila prodekanka prof. Čalkovská v zastúpení dekana. Predsedníctvo, Pedagogická 

a Vedecká komisia súhlasili so znením správy. Vedecká komisia konštatovala, že publikačná 

činnosť v roku 2017 výrazne stúpla. Do diskusie sa neprihlásil žiadny člen AS, predsedajúca 

predložila návrh uznesenia, o ktorom dala hlasovať. AS JLF UK jednomyseľne schválil návrh 

a prijal k nemu uznesenie č. 9/2/2018. 

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

 26 0 0 

 

 

9. Návrh dekana na vyslovenie súhlasu s predajom nepotrebných nehnuteľných vecí za cenu 

nižšiu než je primeraná cena 

Návrh predložila p. tajomníčka v zastúpení dekana. Predsedníctvo a Komisia pre rozpočet 

a hospodárenie súhlasili s predajom. Do diskusie sa neprihlásil žiadny člen AS, predsedajúca 

predložila návrh uznesenia, o ktorom dala hlasovať. AS JLF UK jednomyseľne schválil návrh 

a prijal k nemu uznesenie č. 10/2/2018. 

 

 

10. Návrh predsedníčky AS JLF UK na zmenu Rokovacieho poriadku AS JLF UK 

 

Návrh predložila predsedníčka AS JLF UK, ktorá vysvetlila kolíziu v dátumoch týkajúcich sa 

volieb kandidátov na funkciu dekana. Právna komisia podporila nutnosť opravy týchto termínov. 
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Do diskusie sa neprihlásil žiadny člen AS, predsedajúca predložila návrh uznesenia, o ktorom 

dala hlasovať. AS JLF UK jednomyseľne schválil návrh a prijal k nemu uznesenie č. 11/2/2018. 

 

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

 26 0 0 

 

 

11. Informácie Vedenia JLF UK 

 

a) prodekanka prof. Čalkovská:  

- informovala o tom, že bolo podaných 61 grantov UK, z ktorých bolo 37 prijatých, 

- ďalej bolo podaných 30 VEGA grantov, 5 KEGA grantov a 14 APVV grantov. 

 

b) prodekanka prof. Péčová:  

- pripomenula, že 11.-15. júna 2018 sa uskutoční prijímacie konanie na pregraduálne štúdium,  

- informovala o počtoch uchádzačov o štúdium na JLF UK:  

o všeobecné lekárstvo: 982  

o zubné lekárstvo: 126  

o ošetrovateľstvo: 27 

o pôrodná asistencia: 24 

o verejné zdravotníctvo Bc.: 18 

- obhajoby diplomových prác sa uskutočnia 28. mája – 1. júna 2018, 

- promócie sa uskutočnia 28. a 29. júna 2018, 

- prof. Višňovský sa opýtal, či sa môžu obhajoby diplomovej práce zúčastniť aj študenti so 

známkou FX od školiteľa aj oponenta; p. prodekanka odpovedala, že podľa usmernenia 

prorektorky UK majú aj títo študenti právo prísť na obhajobu svojej diplomovej práce.  

 

c) p. tajomníčka:  

- informovala o podpísaní Dodatku č. 2 k Zmluve o praktickej výučbe na špecializovanom 

výučbovom  pracovisku s UNM a o Zmluve o podmienkach výberového konania na obsadenie 

funkcie prednostu kliniky a prednostu ústavu s UNM, 

- informovala, že v dňoch 11., 12. a 18. júna 2018 sa uskutočnia výberové konania na obsadenie 

funkcií prednostov v UNM, 

- informovala, že na účet JLF bolo pripísaných 50% finančných prostriedkov z pridelených 

grantov, 

- informovala, že na promócie v júni 2018 budú dodané nové taláre a čiapky pre členov senátu aj 

pre študentov, 

- AS UK na svojom poslednom zasadnutí neprerokoval návrh JLF UK na predaj nepotrebného 

nehnuteľného majetku - pozemkov zapísaných na LV č. 1292 v k.ú. Mošovce z dôvodu, že JLF 

UK nemala vypracovaný znalecký posudok; t.č. sa už znalecký posudok zaslal na Odd. 

legislatívy a právnych služieb RUK. 

 

d) p. dekan:  

- informoval o nových skutočnostiach v projekte „Nemocnica budúcnosti“ a o stretnutí 

s predsedom vlády SR, 
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- informoval o záveroch a odporúčaniach zo stretnutia s ministerkou zdravotníctva (napr. potreba 

navyšovania počtov prijímaných študentov; ďalej motivovať a navyšovať počty študentov v 

rezidentských programoch, o ktoré štátne nemocnice, ani súkromný sektor nemajú záujem), 

- informoval o veľmi nízkych počtoch uchádzačov na nelekárske študijné programy, hlavne 

program ošetrovateľstvo, čo sa následne prejavuje aj vo fakte, že aktuálne v UNM chýba 40 

sestier - bakalárok,  

 

12. Rôzne 

- prof. Lehotský informoval, že mu bol ako členovi AS UK doručený návrh Študijného poriadku 

UK, o ktorom bude AS UK rokovať na najbližšom zasadnutí v júni 2018, následne sa bude 

zasielať na jednotlivé fakulty,  

- doc. Statelová sa pýtala na možnosť uhrádzania nákladov zo strany JLF UK, ktoré vznikajú 

opotrebením prístrojov v UNM zakúpených zo štrukturálnych fondov; p. dekan odpovedal, že 

tieto prístroje sa  musia využívať len na vzdelávacie, príp. vedecké účely prvých 5 rokov, až 

následne sa môžu využiť aj komerčne a produkovať zisk, 

- prof. Adamkov informoval členov o úmrtí bývalého predsedu AS JLF UK a vedúceho Ústavu 

histológie a embryológie JLF UK doc. Beleja; prítomní si ho uctili minútou ticha. 

 

UZNESENIA 

Uznesenie č. 1/2/2018: Akademický senát 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 rozpis príspevku 

na pracoviská na zabezpečenie základnej prevádzky a činnosti v roku 2018. 

 

Uznesenie č. 2/2/2018: Akademický senát v súlade Čl. 18 ods. 1 písm. k) Štatútu JLF UK 

v Martine schvaľuje organizačné zabezpečenie a podmienky prijatia na doktorandské štúdium 

v akademickom roku 2019/2020. 

 

Uznesenie č. 3/2/2018: Akademický senát v súlade Čl. 18 ods. 1 písm. p) Štatútu JLF UK 

v Martine schvaľuje zmenu funkčnej štruktúry Psychiatrickej kliniky JLF UK a UNM 

nasledovne: 

 

 zníženie počtu vedecko-pedagogických zamestnancov o 1 v kategórii výskumný pracovník, 

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

Pracovisko Profesor Docent 
Odbor. 

asistent 
Lektor 

Výskumný 

pracovník Spolu 

Psychiatrická klinika 0 1 3,1 0 0 4,1 

 

Uznesenie č. 4/2/2018: Akademický senát v súlade Čl. 18 ods. 1 písm. p) Štatútu JLF UK 

v Martine schvaľuje zmenu funkčnej štruktúry Neonatologickej kliniky JLF UK a UNM 

nasledovne:  

 

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

 

Pracovisko Profesor Docent 
Odbor. 

asistent 
Lektor 

Výskumný 

pracovník Spolu 
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Neonatologická klinika 1 0 2,1 0 0 3,1 

 

 

Uznesenie č. 5/2/2018: Akademický senát v súlade Čl. 18 ods. 1 písm. p) Štatútu JLF UK 

v Martine schvaľuje zmenu funkčnej štruktúry Ústavu lekárskej biofyziky JLF UK nasledovne:  
 

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

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

 zvýšenie počtu vedecko-pedagogických zamestnancov o 1 v kategórii výskumný pracovník, 

 

Pracovisko Profesor Docent 
Odbor. 

asistent 
Lektor 

Výskumný 

pracovník Spolu 

Ústav lekárskej biofyziky 2 0 3 0 1 6 

 

Uznesenie č. 6/2/2018: Akademický senát v súlade Čl. 18 ods. 1 písm. j) Štatútu JLF UK 

prerokoval a berie na vedomie študijné programy v akademickom roku 2018/2019.  

Akademický senát určuje na základe návrhu študentskej časti AS zástupcu študentov na 

zasadnutie Vedeckej rady JLF UK dňa 21. júna 2018:  Janu Dudášikovú.   

 

Uznesenie č. 7/2/2018: Akademický senát berie na vedomie zloženie skúšobných komisií 

štátnych skúšok v akademickom roku 2018/2019. 

 

Uznesenie č. 8/2/2018: Akademický senát v súlade Čl. 18 ods. 1 písm. i) Štatútu JLF UK 

schvaľuje Výročnú správu o hospodárení JLF UK za rok 2017. 

 

Uznesenie č. 9/2/2018: Akademický senát v súlade Čl. 18 ods. 1 písm. i) Štatútu JLF UK 

schvaľuje Výročnú správu o činnosti JLF UK za rok 2017. 

 

Uznesenie č. 10/2/2018: Akademický senát vyslovuje súhlas s predajom nepotrebných 

nehnuteľných vecí:  

1. Pozemky a budovy  na ul. Sklabinskej 26, zapísané na LV číslo 299 k. ú. Martin:  

a. Pozemky:  

 Parcela číslo KN 1883/18,  k.ú. Martin o výmere  9 125 m
2
 - zastavané plochy 

a nádvoria  

 Parcela číslo KN 1883/398 k.ú. Martin o výmere   551 m
2
 - zastavané plochy 

a nádvoria 

 

b. Budovy a stavby: 

   

Budovy a stavby podľa evidencie v IS: Číslo IM Parcela č. k.ú. 

Objekt č. I – budova Ústavu mikrobiológie a imunológie 21000146 1883/18 Martin 

Objekt č. II – budova  Ústavu farmakológie 21000143 1883/18 Martin 

Objekt č. III – budova Ústavu verejného zdravotníctva 21000144 1883/18 Martin 

Objekt č. IV – budova Ústavu patologickej fyziológie 21000145 1883/18 Martin 
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1883/398 

Objekt č. V – budova Vrátnice 21000148 1883/18 Martin 

Budova Centrálneho zverinca 21000147 1883/18 Martin 

Objekt autogaráží 21000157 1883/18 Martin 

Objekt prevádzkového skladu a skladu krmiva 21000153 1883/18 Martin 

Prefabrikované, panelové garáže – 4 ks  21000168 

21000150 

21000151 

21000154 

1883/18 Martin 

Vodovodná prípojka 21000239 1883/18 Martin 

Kanalizačná prípojka, vonkajšie rozvody 21000241 1883/18 Martin 

  

za kúpnu cenu najmenej vo výške 543 200,00 EUR (cena stanovená znalcom 776 000,00 EUR). 

 

     

2. Pozemky a budovy na ul. J.Kalinčiaka 2, zapísané na LV číslo  2041 k. ú. Vrútky: 

a. Pozemok: 

     Parcela číslo KN 707/3 k. ú. Vrútky o výmere 228 m
2
 - pozemok zastavaný nebytovou 

budovou  

b. Budova:   

 

Rekapitulácia budov a stavieb:  Číslo IM Parcela č. k.ú. 

Budova Ústavu molekulovej biológie 21000163 707/3 Vrútky 

za kúpnu cenu najmenej vo výške 47 670 EUR (cena stanovená znalcom 68 100,00 EUR). 

 

Uznesenie č. 11/2/2018: Akademický senát v súlade Čl. 18 ods. 1 písm. b) Štatútu JLF UK 

schvaľuje zmenu Čl. 26 ods. 19. Rokovacieho poriadku AS JLF UK nasledovne:  

„Tri pracovné dni pred dňom konania volieb sa uskutoční verejné zasadnutie akademického 

senátu, na ktorom sa umožní kandidátom predniesť návrh programu svojej činnosti. Verejné 

zasadnutie akademického senátu zvolá a vedie predseda AS JLF. Pozvánka na verejné 

zasadnutie akademického senátu sa zasiela kandidátom na funkciu dekana fakulty a členom 

akademického senátu elektronicky bezodkladne po zverejnení zoznamu kandidátov na funkciu 

dekana.“ 

 

 

 

V Martine 4.6.2018                                          

Zapísala: Ing. J. Trimajová      

 

 

 

      prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc. 

                                                                         predsedníčka AS JLF UK 

 


