Zápisnica
zo zasadania Akademického senátu Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine
dňa 24.10.2016
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., doc. MUDr. B. Kolarovszki, PhD., doc. RNDr. Z. Lasabová, PhD., doc. MUDr. J. Ľupták,
PhD., doc. MUDr. Y. Mellová, CSc., doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., prof. MUDr. G. Nosáľová,
DrSc, doc. MUDr. E. Nováková, PhD., prof. MUDr. B. Sániová, PhD., doc. MUDr. J. Sadloňová,
CSc., doc. MUDr. D. Statelová, PhD. mim. prof., RNDr. M.Šimera, PhD., doc. MUDr. V. Švihrová,
CSc., Ing. E. Tišliarová, prof. MUDr. J. Višňovský, CSc., prof. MUDr. M. Zibolen, CSc., J.
Dudášiková, A. Fullová, L. Halajová, P. Hulinová, L. Krištan, V. Slobodníková, L. Briš, A. Žilík
členovia Vedenia: prof. MUDr. J. Danko, prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD CSc., prof. MUDr. P.
Galajda, CSc., doc. RNDr. E. Halašová, PhD., doc. MUDr. O. Osina, PhD., doc. MUDr. R. Péčová,
PhD., Ing. Ľ. Červeňová
Ospravedlnení:
prof. RNDr. P. Kaplán, CSc., prof. MUDr. Ľ. Laca, PhD., prof. MUDr. M. Mokáň, DrSc. FRCP
Edin., 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.
Voľba overovateľov zápisnice z AS JLF UK
2.
Informácia predsedníčky AS JLF UK o výsledku hlasovania per rollam z 21.6.2016
a 12.9.2016
3.
Návrh predsedníctva AS JLF UK na vyhlásenie doplňovacích volieb do AS JLF UK
4.
Návrh predsedníčky AS JLF UK na zmenu Rokovacieho poriadku AS JLF UK
5.
Návrh dekana na zmenu funkčnej štruktúry:
a) Ústavu patologickej anatómie JLF UK a UNM
b) Kliniky pracovného lekárstva a toxikológie JLF UK a UNM
c) Vysokoškolského internátu a jedálne JLF UK a Dekanátu JLF UK
d) BioMedu
6.
Návrh dekana na vymenovanie člena Vedeckej rady JLF UK
7.
Návrh dekana na výšku školného a poplatkov spojených so štúdiom na akademický rok
2017/2018
8.
Návrh dekana na zmenu Prílohy č. 1 vnútorného predpisu č. 9/2016 – Smernica
o odmeňovaní vysokoškolských učiteľov a vedecko-výskumných zamestnancov JLF UK
v Martine a Prílohy č. 4 vnútorného predpisu č. 18/2016 – Použitie finančných prostriedkov
z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK na rok 2016 v znení vnútorného predpisu
č. 23/2016 a VP č. 31/2016 - Sadzobníku odmien za vybrané práce a činnosti zamestnancov
JLF UK a osôb pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru
9.
Návrh dekana na kúpu pozemkov v lokalite Malá Hora, Martin
10.
Návrh Organizačného poriadku JLF UK
11.
Informácia dekana o Výzve lekárov – osobností slovenského zdravotníctva za prijatie
Stratégie rozvoja zdravotníctva SR do roku 2037
12.
Informácie Vedenia JLF UK
13.
Rôzne
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1.

Voľba overovateľov zápisnice
AS JLF UK jednomyseľne schválil overovateľov zápisnice doc. Mgr. M. Baškovú a doc.
MUDr. J. Sadloňovú, CSc.

2.

Informácia predsedníčky AS JLF UK o výsledku hlasovania per rollam z 21.6.2016
a 12.9.2016
Predsedníčka AS JLF UK informovala o výsledku hlasovaní a prijatých uzneseniach:
Uznesenie č. 27/2016 z 21.6.2016:
Akademický senát JLF UK v súlade s čl. 18 ods. 1 písm. k) Štatútu JLF UK schvaľuje
Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 21/2016 – Podmienky prijatia na štúdium študijných
programov 1. stupňa, spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre akademický rok
2017/2018, v počtoch prijatých uchádzačov na jednotlivé študijné programy nasledovne:

Študijné programy 1. stupňa:

forma
štúdia

získaný
titul

dĺžka
štúdia

plánovaný
minimálny
počet
prijatých

Ošetrovateľstvo

denná

Bc.

3 roky

10

Pôrodná asistencia

denná

Bc.

3 roky

7

Verejné zdravotníctvo

denná

Bc.

3 roky

7

Uznesenie č. 28/2016 z 12.9.2016:
Akademický senát v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. k) Štatútu JLF UK schvaľuje zmenu
Podmienok prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa, spojeného 1. a 2. stupňa a 2.
stupňa na JLF UK pre akademický rok 2017/2018 nasledovne:
„Ďalšou podmienkou prijatia na štúdium vo všetkých akreditovaných študijných programoch
realizovaných na Jesseniovej LF UK v Martine je úspešné vykonanie prijímacej skúšky.
Kritériom pre prijatie na JLF UK je taký bodový zisk z písomného testu, ktorý zaradí
uchádzača, ktorý sa zúčastnil prijímacej skúšky medzi plánovaný počet prijatých
uchádzačov.“
Ostatné znenie Podmienok prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa, spojeného 1.
a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre akademický rok 2017/2018 sa nemení.
3.

Návrh predsedníctva AS JLF UK na vyhlásenie doplňovacích volieb do AS JLF UK
Predsedníčka AS JLF UK predložila návrh predsedníctva AS JLF UK na vyhlásenie
doplňovacích volieb do študentskej časti AS JLF UK. V diskusii vystúpil RNDr. M. Šimera,
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PhD., ktorý otvoril problém nízkej účasti študentov vo voľbách a navrhol zmeniť miesto
konania volieb. V ďalšej rozprave vystúpili prof. Višňovský a študent A. Žilík. Prof.
Višňovský vyslovil názor, že ak je nezáujem študentov o účasť na voľbách, tak táto účasť sa
nezvýši ani ak dôjde k zmene miesta ich konania. Študent A. Žilík sa priklonil k návrhu
zmeniť miesto konania volieb, nakoniec však študentská časť podporila predložený návrh. Po
ukončení diskusie odporučila predsedníčka AS JLF UK, aby jednotliví ročníkoví vedúci
zabezpečovali účasť v každých voľbách vo svojich ročníkoch.
Na záver sa uskutočnilo hlasovanie k návrhu a bolo prijaté uznesenie č. 29/2016.

4.

Návrh predsedníčky AS JLF UK na zmenu Rokovacieho poriadku AS JLF UK
Predsedníčka AS JLF UK predložila návrh uznesenia a vysvetlila, že súčasné znenie Čl. 31
Rokovacieho poriadku AS JLF UK je potrebné prispôsobiť Zákonu o vysokých školách,
s ktorým je v rozpore.
Predsedníctvo a Právna komisia súhlasili s uvedenou úpravou.
Do rozpravy sa neprihlásil žiadny člen AS JLF UK. Na záver sa uskutočnilo hlasovanie
k návrhu a bolo prijaté uznesenie č. 30/2016.

5.

Návrh dekana na zmenu funkčnej štruktúry:
a) Ústavu patologickej anatómie JLF UK a UNM
b) Kliniky pracovného lekárstva a toxikológie JLF UK a UNM
c) Vysokoškolského internátu a jedálne JLF UK a Dekanátu JLF UK
d) BioMedu
Dekan zdôvodnil všetky požadované úpravy funkčných štruktúr vrátane ich vplyvu na
rozpočet fakulty.
Predsedníctvo a Komisia pre rozpočet a hospodárenie nemali pripomienky k návrhom.
Do rozpravy sa neprihlásil žiadny člen AS JLF UK. Na záver sa uskutočnilo hlasovanie
k návrhu a bolo prijaté uznesenie č. 31/2016.

6.

Návrh dekana na vymenovanie člena Vedeckej rady JLF UK
Dekan predložil návrh na doplnenie Vedeckej rady JLF UK o nového člena - prof. Ing. Pavla
Špánika, PhD., dekana Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline.
Predsedníctvo a Vedecká komisia súhlasili s vymenovaním nového člena.
V diskusii vystúpila prof. MUDr. K. Adamicová, PhD. s dotazom, či sa jedná o navýšenie
počtu členov VR JLF UK, resp. či navrhnutý člen vymení niektorého z doterajších členov VR
JLF UK. Dekan odpovedal, že sa jedná o navýšenie počtu členov VR JLF UK, pričom
nedôjde k porušeniu zákona o vysokých školách (najmenej jednu štvrtinu a najviac jednu
tretinu členov vedeckej rady fakulty tvoria osoby, ktoré nie sú členmi akademickej obce
verejnej vysokej školy, ktorej je fakulta súčasťou).
Členovia AS JLF UK hlasovali o návrhu tajne. Zápisnica z hlasovania je uložená v agende
AS JLF UK.
3

Na záver sa uskutočnilo hlasovanie k návrhu a bolo prijaté uznesenie č. 32/2016.

7.

Návrh dekana na výšku školného a poplatkov spojených so štúdiom na akademický rok
2017/2018
Dekan predložil návrh s vysvetlením zmien vo výške niektorých poplatkov, prípadne
doplnením nových poplatkov. Osobitne venoval pozornosť zdôvodneniu poplatku za
vykonanie doplňujúcich skúšok pre študijný program VL a ZL.
Predsedníctvo a Komisia pre rozpočet a hospodárenie súhlasili s návrhom.
Do rozpravy sa neprihlásil žiadny člen AS JLF UK. Na záver sa uskutočnilo hlasovanie
k návrhu a bolo prijaté uznesenie č. 33/2016.

8.

Návrh dekana na zmenu Prílohy č. 1 vnútorného predpisu č. 9/2016 – Smernica
o odmeňovaní vysokoškolských učiteľov a vedecko-výskumných zamestnancov JLF UK
v Martine a Prílohy č. 4 vnútorného predpisu č. 18/2016 – Použitie finančných
prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK na rok 2016 v znení
vnútorného predpisu č. 23/2016 a VP č. 31/2016 - Sadzobníku odmien za vybrané práce
a činnosti zamestnancov JLF UK a osôb pracujúcich na základe dohôd o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru
Dekan zdôvodnil požadované zmeny vo vnútorných predpisoch, ktoré reflektujú na
prekategorizáciu časopisov na zborníky, čo by malo negatívny dopad na odmeňovanie
pedagogických a vedecko-výskumných zamestnancov JLF UK.
Predsedníctvo a Komisia pre rozpočet a hospodárenie nemali pripomienky.
Do rozpravy sa neprihlásil žiadny člen AS JLF UK. Na záver sa uskutočnilo hlasovanie
k návrhu a bolo prijaté uznesenie č. 34/2016.

9.

Návrh dekana na kúpu pozemkov v lokalite Malá Hora, Martin
Dekan predložil návrh a podrobne vysvetlil potrebu zakúpenia pozemkov susediacich
s terajšími budovami a pozemkami JLF UK, a to s ohľadom na realizáciu dlhodobého
strategického zámeru JLF UK týkajúceho sa ďalšieho rozvoja fakulty.
Predsedníctvo a Komisia pre rozpočet a hospodárenie podporili tento zámer.
V rozprave vystúpila prof. MUDr. K. Adamicová, PhD., ktorá návrh podporila. Na záver sa
uskutočnilo hlasovanie k návrhu a bolo prijaté uznesenie č. 35/2016.

10.

Návrh Organizačného poriadku JLF UK
Dekan predložil návrh Organizačného poriadku a stručne vysvetlil jeho štruktúru, osobitne sa
zameral na zdôvodnenie pripomienok, ktoré predložili jednotlivé pracoviská.
Predsedníctvo a Právna komisia súhlasili s návrhom.
Do rozpravy sa neprihlásil žiadny člen AS JLF UK. Na záver sa uskutočnilo hlasovanie
k návrhu a bolo prijaté uznesenie č. 36/2016.
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11.

Informácia dekana o Výzve lekárov – osobností slovenského zdravotníctva za prijatie
Stratégie rozvoja zdravotníctva SR do roku 2037
Dekan informoval členov AS JLF UK o obsahu Výzvy. Do diskusie sa zapojila prof. MUDr.
K. Adamicová, PhD. ktorá podporila zámer vypracovať stratégiu rozvoja zdravotníctva. Doc.
MUDr. B. Kolarovszki, PhD. vyjadril nesúhlasné stanovisko k výzve, zámer vypracovať
stratégiu odporúča.
Na záver sa uskutočnilo hlasovanie k návrhu a bolo prijaté uznesenie č. 37/2016.

12.

Informácie Vedenia JLF UK

a) Dekan:
- vysvetlil dôvody hlasovaní per rollam AS JLF UK, kde uviedol, že vedeniu JLF UK ide
o udržanie nelekárskych študijných programov,
- informoval, že bolo zastavené správne konanie, ktoré voči UK a JLF UK viedol Úrad
vládneho auditu za verejné obstarávanie v projekte zubného lekárstva,
- informoval o aktuálnom priebehu súdneho konania s firmou Metrostav Slovakia, a.s.,
- uviedol, že boli podané žiadosti na 3 granty, z toho dva sú v spolupráci so súkromnými
spoločnosťami spolu za 14 mil. Eur a jeden grant je vo výške 40 mil. Eur,
- informoval o spolupráci so závodom na výrobu liečiv v Bielorusku, ktorý sa
zaoberá výskumom, vývojom a výrobou liečiv na liečbu onkologických ochorení a liečbu
diabetickej nohy; uviedol, že 18.11.2016 bude podpísaná medzivládna dohoda o spolupráci,
a tiež memorandum o spolupráci medzi Vitebskou štátnou univerzitou a JLF UK
v pedagogickej oblasti.
b) Prodekan Galajda:
- informoval o počte nových doktorandov v akademickom roku 2016/2017 – na denné
štúdium bolo prijatých 26 študentov a na externé 23 študentov,
- uviedol, že celkovo na JLF UK študuje 217 doktorandov,
- informoval, že v súčasnosti má JLF UK akreditovaných 31 študijných programov ďalšieho
vzdelávania,
- uviedol, že celkovo má JLF UK 894 zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní,
c) Prodekanka Péčová:
- informovala o počtoch študentov k 6.10.2016:
 všeobecné lekárstvo: 721
 všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku: 678
 zubné lekárstvo: 42
5

 bakalárske štúdium – ošetrovateľstvo: 23
 bakalárske štúdium – verejné zdravotníctvo: 18
 bakalárske štúdium – pôrodná asistencia: 22
 magisterské štúdium – verejné zdravotníctvo: 31
d) Tajomníčka:
- upozornila riešiteľov grantov, že je potrebné do konca roka dočerpať pridelené finančné
prostriedky, pretože nečerpané prostriedky z dotácií ŠR na tuzemské výskumné projekty
musí JLF UK vrátiť,
- informovala, že JLF UK bola vybraná na testovanie prepojenia AIS2 a SOFIA, pretože
sa vyskytovala vysoká chybovosť pri preklápaní údajov,
- upozornila, že niektorí študenti majú nahlásené 2 aj 3 bankové účty, čo niekedy vytvára
komplikácie pri spracovaní štipendií, do konca roka musia študenti oznámiť jeden hlavný
účet,
- informovala o úspešnom grante na dokúpenie študijnej literatúry vo výške 1 500 Eur,
- informovala o zmene otváracích hodín v študovni v AKASe, ktorá bude prístupná pre
študentov v pondelok až nedeľu v čase od 7:00 hod. do 22:00 hod.,
- informovala o recertifikačnom audite, ktorý sa uskutoční do konca novembra 2016.
13.

Rôzne
Prof. MUDr. B. Sániová, PhD. vystúpila s otázkou týkajúcou sa problematiky doplňujúcich
skúšok (kde sa sústreďujú žiadosti uchádzačov, ako sa vybavujú, výšku poplatku atď).
V odpovedi uviedol dekan a prodekan Galajda, že všetky informácie a manuál je zverejnený
na webovej stránke MŠVVaŠ SR.
Predsedníčka AS JLF UK informovala, že v riadnych voľbách do Študentskej rady vysokých
škôl SR na obdobie rokov 2016 – 2018, ktoré sa konali 20. októbra 2016 bola zvolená
doktorandka PharmDr. Veronika Sivová.
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UZNESENIA:
Uznesenie č. 29/2016:
AS JLF UK v súlade s Čl. 12 Zásad volieb do AS JLF UK schvaľuje vyhlásenie doplňovacích
volieb do študentskej časti AS JLF UK:
-

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. 15 (študenti tretieho stupňa VŠ vzdelávania)

– 1 miesto

a schvaľuje:
a) deň konania volieb:
b) miesto konania volieb:
c) čas konania volieb:
d) podávanie návrhov kandidátov:
e) doručovanie návrhov kandidátov
osobne alebo poštou:

21.11.2016
Zasadacia miestnosť Vedeckej rady JLF UK
od 09:00 hod. do 14:00 hod.
do 11.11.2016 do 15:00 hod.
Ing. J. Trimajovej, sekretariát tajomníčky JLF UK,
Dekanát JLF UK, Malá Hora 4A, Martin

Uznesenie č. 30/2016:
Akademický senát JLF UK v zmysle Čl. 18 ods. 1. písm. b) Štatútu JLF UK schvaľuje zmenu
Čl. 31 – Voľba zástupcu JLF do Študentskej rady vysokých škôl nasledovne:
Čl. 31
Voľba zástupcu JLF do Študentskej rady vysokých škôl
1.
Voľby do Študentskej rady vysokých škôl (ďalej len „ŠRVŠ) vyhlasuje Akademický senát
25a
UK , ktorý zároveň určuje obdobie na vykonanie volieb, volebné obvody a počty v nich
volených delegátov.
2.

Termín, miesto a čas uskutočnenia volieb na JLF stanoví predsedníctvo.

3.

Zástupcu JLF do ŠRVŠ volí študentská časť akademickej obce JLF.

4.
Podrobnosti týkajúce sa volieb zástupcu JLF do ŠRVŠ upravuje Štatút ŠRVŠ, Zásady
volieb do AS UK, zásady volieb do AS JLF a tento rokovací poriadok.
Uznesenie č. 31/2016:
Akademický senát v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. p) Štatútu JLF UK schvaľuje:
a) na Ústave patologickej anatómie JLF UK a UNM - zvýšenie vedecko-pedagogických
zamestnancov o 1 v kategórii odborný asistent:
Pracovisko
Ústav patologickej
anatómie

Profesor Docent
2

0

Odbor.
asistent
4

Lektor
0

Výskumný
pracovník
0

Spolu
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b) na Klinike pracovného lekárstva a toxikológie JLF UK a UNM:
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- zvýšenie vedecko-pedagogických zamestnancov o 1 v kategórii odborný asistent
- zníženie vedecko-pedagogických zamestnancov o 1 v kategórii docent
Pracovisko
Klinika pracovného
lekárstva a toxikológie

Profesor Docent
0

1

Odbor.
asistent
2

Lektor
0

Výskumný
pracovník
0

Spolu
3

c) na Dekanáte JLF UK a na Vysokoškolskom internáte a jedálni JLF UK :
- zvýšenie nepedagogických zamestnancov o 0,5 v kategórii administratívny pracovník
- zvýšenie nepedagogických zamestnancov o 2 v kategórii robotník do pracovného
úseku Študentskej jedálne JLF UK
- zníženie nepedagogických zamestnancov o 2 v kategórii robotník z pracovného úseku
Dekanátu JLF UK
Pracovisko

Sekr./admin.
Laborant
prac.

Technik

Robotník

Spolu

Vysokoškolský
internát a jedáleň

8,5

0

0

35

43,5

Dekanát

40

0

0

14,5

54,5

d) vytvorenie ďalších 20 pracovných miest vedecko-výskumných zamestnancov BioMedu
na roky 2017 – 2018, pričom prioritne sa zamerať na prijímanie študentov
doktorandského štúdia.
Uznesenie č. 32/2016:
Akademický senát JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 písm. d) Zákona o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s Čl. 18 ods. 1 písm. e) Štatútu JLF UK schvaľuje
vymenovanie prof. Ing. Pavla Špánika, PhD. za nového člena Vedeckej rady JLF UK na
funkčné obdobie od 1.11.2016 do 28.2.2019.
Uznesenie č. 33/2016:
Akademický senát JLF UK vyslovuje súhlas s návrhom výšky školného a poplatkov
spojených so štúdiom v akademickom roku 2017/2018, ktorý bude zaslaný na schválenie
rektorovi UK.
Uznesenie č. 34/2016:
Akademický senát JLF UK v súlade s Čl. 22 ods. 2 písm. j) Štatútu JLF UK schvaľuje zmenu:
a)
prílohy č. 1 vnútorného predpisu č. 9/2016 –
Smernica o odmeňovaní
vysokoškolských učiteľov a vedecko-výskumných zamestnancov JLF UK v Martine,
b)
prílohy č. 4 vnútorného predpisu č. 18/2016 – Použitie finančných prostriedkov
z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK na rok 2016 v znení vnútorného predpisu
č. 23/2016,
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c)
vnútorného predpisu č. 31/2016 – Sadzobníku odmien za vybrané práce a činnosti
zamestnancov JLF UK a osôb pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru.
Uznesenie č. 35/2016:
Akademický senát JLF UK vyslovuje súhlas so zakúpením pozemkov v katastrálnom území
Martin, lokalita Malá Hora:
- parcelné číslo 7684/1 o výmere 4 717 m2,
- parcelné číslo 7685/10 o výmere 5016 m2 ,
- parcelné číslo 7685/4 o výmere 9709 m2,
v predpokladanej hodnote 525 125 EUR stanovenej znalcom.
Uznesenie č. 36/2016:
Akademický senát JLF UK v súlade s čl. 22 ods. 2 písm. j) Štatútu schvaľuje Organizačný
poriadok JLF UK.
Uznesenie č. 37/2016:
Akademický senát JLF UK berie na vedomie informáciu dekana o Výzve lekárov – osobností
slovenského zdravotníctva za prijatie Stratégie rozvoja zdravotníctva SR do roku 2037
a podporuje realizáciu Stratégie rozvoja zdravotníctva SR.
Zapísala:
Overili:

Ing. Janka Trimajová
doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.
doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc.

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