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Z á p i s n i c a 

zo zasadania Akademického senátu Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine dňa 

25.11.2019 

 

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 predložila návrh programu rokovania a členovia AS ho jednomyseľne schválili: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

Schválenie programu  

Overovatelia zápisnice 

2. Návrh dekanky na zmenu funkčnej štruktúry Martinského centra pre biomedicínu 

3. Návrh dekanky na vymenovanie prodekana pre pedagogickú činnosť v študijnom programe zubné 

lekárstvo 

4. Návrh dekanky na zmenu funkčnej štruktúry: 

a. Neonatologickej kliniky JLF UK a UNM 

b. Ústavu patologickej fyziológie JLF UK 

c. Kliniky hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM 

5. Návrh dekanky na výšku školného a poplatkov spojených so štúdiom v akademickom roku 

2020/2021 

6. Návrh dekanky na úpravu Študijného poriadku ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov 

na JLF UK 

7. Informácie vedenia 

8. Rôzne 

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

program 31 0 0 

 

 

Overovatelia zápisnice 

Predsedníctvo AS navrhlo za overovateľov zápisnice prof. MUDr. J. Staška, PhD. a Ing. J. Strnádela, 

PhD.  

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

overovatelia 31 0 0 

 

 

 

2. Návrh dekanky na zmenu funkčnej štruktúry Martinského centra pre biomedicínu 

 

Návrh predložila dekanka a vysvetlila potrebnosť reštrikčných opatrení a novú funkčnú štruktúru 

potrebnú pre zefektívnenie fungovania BioMedu.  
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Vedecká komisia vo svojom stanovisku navrhla: 

• začleniť tých vedeckých pracovníkov BioMedu, ktorí sú v návrhu zaradení do spoločných 

vedeckých skupín, medzi zamestnancov ústavov resp. pracovníkov centrálnych laboratórií 

BioMedu. 

• zaradiť medzi centrálne laboratóriá BioMedu laboratórium prietokovej cytometrie, ktoré má 

potenciál fungovať ako „core“ servis pre fakultné aj mimo fakultné vedecké inštitúcie. 

• doriešiť podmienky kreovania spoločných vedeckých tímov a ich lídrov. Lídri vedeckých skupín 

by mali mať jasne definované pracovné pozície a kompetencie, vrátane administratívnych. 

• doriešiť otázky finančnej sebestačnosti BioMedu, súvisiacej s jeho komerčnými aktivitami. 

 

Z diskusie predsedu Vedeckej komisie, dekanky a predsedníčky AS vyplynul návrh spojiť vo 

funkčnej štruktúre prvé dva riadky – „centrálne laboratóriá“ a „spoločné vedecké skupiny Biomedu, 

kliník a ústavov JLF UK“.  
 

Predseda zamestnaneckej časti prof. Zibolen predložil stanovisko zo zasadnutia Komory 

zamestnancov, ktorá podporila návrh tak, ako bol predložený a navrhla aj uznesenie AS, kde by sa 

vedenie JLF UK zaviazalo vypracovať podnikateľský zámer BioMedu. Prof. Adamicová sa pridala a 

podporila návrh v znení ako bol predložený.  

 

Doc. Tatarková a prof. Kaplán podporili možnosť spojiť prvé dva riadky vo funkčnej štruktúre. 

Riaditeľka BioMedu vysvetlila podrobnejšie dôvod rozdelenia laboratórií a vedeckých pracovníkov 

v štruktúre.  

 

Dekanka na základe diskusií zmenila návrh funkčnej štruktúry, v ktorej spojila 16 zamestnancov 

z „Centrálnych laboratórií“ a 14 zamestnancov zo „Spoločných vedeckých skupín BioMedu, kliník 

a ústavov JLF UK“ dokopy ako 30 zamestnancov „Centrálnych laboratórií a vedecko-výskumných 

pracovníkov“. 

 

Študentská časť AS požiadala o prerušenie zasadnutia, aby si mohli skonzultovať predložený 

materiál. Predsedníčka AS prerušila zasadnutie na 15 minút.  

 

Po obnovení zasadnutia AS predložila predsedníčka návrh uznesenia č. 1/9/2019. 

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

Zmena funkčnej 

štruktúry BioMedu 
31 0 0 

 

Následne predsedníčka predložila návrh uznesenia č. 2/9/2019 týkajúci sa vypracovania 

podnikateľského plánu BioMedu. 

 

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

Podnikateľský plán 

BioMedu 
31 0 0 
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3. Návrh dekanky na vymenovanie prodekana pre pedagogickú činnosť v študijnom 

programe zubné lekárstvo 

 

Dekanka predložila návrh na vymenovanie doc. MUDr. Dagmar Statelovej, CSc., mim. prof. za 

prodekanku pre pedagogickú činnosť v študijnom programe zubné lekárstvo. Členovia AS 

hlasovali tajne a prijali uznesenie č. 3/9/2019.  

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

Prodekan pre 

pedagogickú činnosť 

v študijnom programe 

zubné lekárstvo 

29 2 0 

 

 

4. Návrh dekanky na zmenu funkčnej štruktúry: 

a. Neonatologickej kliniky JLF UK a UNM 

b. Ústavu patologickej fyziológie JLF UK 

c. Kliniky hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM 

 

 

Dekanka predložila návrh na zmeny funkčných štruktúr. Komisia pre rozpočet a hospodárenie 

nemala pripomienky. Členovia AS prijali uznesenia č. 4/9/2019, č. 5/9/2019 a č. 6/9/2019.  

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

Neonatologická klinika 31 0 0 

Ústav patologickej 

fyziológie 
31 0 0 

Klinika hematológie a 

transfuziológie 
31 0 0 

 

 

 

5. Návrh dekanky na výšku školného a poplatkov spojených so štúdiom v akademickom roku 

2020/2021 

 

Návrh predložila dekanka s pozmenenými sumami oproti pôvodnému návrhu, každú zmenu 

predložila a vysvetlila. Komisia pre rozpočet a hospodárenie a Pedagogická komisia nemali 

pripomienky.  

Predsedníčka študentskej časti AS M. Mikitová predložila stanovisko študentov nasledovne: 

ŠČAS sa nestotožňuje s  bodom č. 5 rokovania AS JLF UK dňa 25.11.2019. ŠČAS JLF UK si 

nemyslí, že by sa malo opäť zvyšovať školné po prekročení štandardnej dĺžky štúdia v študijných 

programoch ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo a pôrodná asistencia na 980,00 EUR, 

v programoch všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo na 1 960,00 EUR a v doktorandských 

študijných programoch na 1 470,00 EUR. Pri všeobecnom lekárstve a zubnom lekárstve je to už 

druhé navýšenie oproti sume 1 000,00 EUR z akademického roku 2017/2018.  

Ďalej sa taktiež ŠČAS nestotožňuje so zvyšovaním poplatkov za externú formu magisterského 

štúdia v študijných programoch ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia na 980,00 EUR oproti 

terajším 700,00 EUR. Vzhľadom na aktuálnu situáciu v zdravotníctve, by sme mali vytvárať 

podmienky pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho personálu a nie mu v tom brániť. Tieto kroky 

vedú k odchodu sestier na vysoké školy, ktoré im umožnia lacnejšie štúdium alebo iné benefity 

počas alebo po skončení štúdia. Ak bude študent študovať v dennej forme, nebude zamestnaný 

a tým sa podporí nedostatok pôrodných asistentiek a sestier v praxi. Ak, by sme podporili 
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externú formu magisterského štúdia, študenti by mali možnosť študovať aj pracovať zároveň. 

Navrhujeme osloviť pána prodekana doc. MUDr. Branislava Kolarovszkého, PhD., aby  rokoval 

s vedením UNM, ktorých cieľom by bolo dospieť k dohode, na základe ktorej by bola časť alebo 

celá výška školného zaplatená UNM v prípade, ak by sa jednalo o zamestnanca UNM alebo ak 

by sa študent externej formy štúdia zaviazal zotrvať v pracovnom pomere s UNM po skončení 

štúdia na vopred dohodnutú dobu. Po absolvovaní štúdia UNM získa vysoko kvalifikovaných 

pracovníkov s niekoľko ročnou praxou.  Ak si aj naďalej chceme udržať status jedinej lekárskej 

fakulty poskytujúcej vzdelávanie nelekárskym zdravotníckym pracovníkom a chceme udržať 

kontinuitu štúdia na I. a II. stupni nelekárskeho vzdelávania, mali by sme sa snažiť zvyšovať 

atraktivitu štúdia a nevytvárať zbytočné prekážky.   

(ŠČAS nesúhlasí s poplatkom 70,00 EUR za prijímacie konanie v študijných programoch 

ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo, pôrodná asistencia, ktorý je podľa nášho názoru 

neadekvátny, keďže nie všetci študenti majú záujem o kombinovanú prihlášku na všetky tri 

odbory. Treba zohľadniť dĺžku trvania bakalárskeho štúdia oproti dĺžke trvania štúdia na 

všeobecnom a zubnom lekárstve, taktiež to, že ďalší poplatok stojí prihláška na magisterský 

stupeň štúdia, ako i riziko jeho neotvorenia.) 

Nestotožňujeme sa ani so zvýšením poplatku za externú formu štúdia v doktorandských 

študijných programoch. Nemyslíme si, že výsledným efektom bude finančný prínos pre fakultu, 

ale naopak masívny odliv doktorandov externej formy štúdia, ktorí nie sú v pracovnom vzťahu 

s UNM. Toto sa môže neblaho prejaviť v hodnotení fakulty Ministerstvom školstva, Slovenskou 

akreditačnou agentúrou a Akademickou rankingovou a ratingovou agentúrou. Ak je cieľom 

zvýšiť kvalitu študentov externého doktorandského štúdia, odporúčame selekciu pri prijímacích 

pohovoroch a dôslednú kontrolu podmienok pre postup do ďalšieho roku štúdia. V snahe 

zosúladiť sa s LF UK odporúčame ponechať pôvodnú sumu 300,00 EUR alebo ju zdvihnúť na 

sumu maximálne 600,00 EUR.  

 

P. tajomníčka doplnila, že Vedenie JLF UK vychádzalo zo základu výšky školného a poplatkov 

určeného MŠVVaŠ, tento základ pre AR 2020/2021 je 490 Eur. Externá forma štúdia je podľa 

zákona poskytovaná len odplatne. Uviedla, že za študentov,  ktorí prekročili štandardnú dĺžku 

štúdia, nedostane fakulta žiadnu dotáciu. Dekanka doplnila, že JLF UK sa chce sústrediť na 

doktorandov v internej forme štúdia. Prof. Zibolen sa pridal k stanovisku dekanky a podporil 

zvýšenie školného pre externých doktorandov.  

Doc. Biringer odporučil študentskej časti AS, aby sa stretávali a konzultovali materiály 

predkladané na AS s členmi Vedenia JLF UK pred zasadnutím AS JLF UK.   

Doc. Bašková uviedla, že súčasná požiadavka zdravotníctva je mať bakalárov v pôrodnej 

asistencii aj ošetrovateľstve, čo vyplynulo zo stretnutia na Ministerstve zdravotníctva SR. Zrušil 

sa rok praxe medzi bakalárskym a magisterským programom, je teda predpoklad, že bude 

záujem viac o denné štúdium. Takisto financovanie sa zmení a bakalár bude mať vyššiu hodnotu.  

Prof. Švihra potvrdil, že fakulta sa bude sústreďovať na denných doktorandov.  

Podpredsedníčka študentskej časti J. Dudášiková uviedla, že študenti mali problém s každoročne 

meniacimi sa poplatkami za štúdium a navrhovali, či by nebolo lepšie garantovať prijatému 

študentovi jednotné školné počas celého jeho štúdia. Pani tajomníčka vysvetlila, prečo sa školné 

mení každý akademický rok. 

Doc. Kolarovszki podporil zameranie sa na denných doktorandov a zvýšenie školného pre 

externých. Doc. Mellová a MUDr. Čierny podporili zvýšenie poplatkov.  

Členovia AS prijali uznesenie č. 7/9/2019.  

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

Výška školného a 

poplatkov 
29 2 0 

 

 Na návrh študentskej časti AS prijali členovia AS aj uznesenie č. 8/9/2019.  
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hlasovanie za proti zdržal sa 

Rokovanie vedení JLF 

UK a UNM o výške 

poplatkov za 

doktorandské štúdium 

zamestnancov UNM 

29 0 2 

 

 

6. Návrh dekanky na úpravu Študijného poriadku ďalšieho vzdelávania zdravotníckych 

pracovníkov na JLF UK 

 

Návrh predložila dekanka, vysvetlila, že ide o aktualizáciu podľa zmien v legislatíve. 

Pedagogická komisia nemala pripomienky. Členovia AS prijali uznesenie č. 9/9/2019.  

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

Študijný poriadok 

ďalšieho vzdelávania 

zdrav. pracovníkov 

31 0 0 

 

 

 

7. Informácie vedenia 

 

a) dekanka prof. Čalkovská informovala: 

- dňa 26.11.2019 sa uskutoční podujatie „MYSMEEÚ“ organizované Ministerstvom 

zahraničných vecí SR, 

- dňa 04.12.2019 sa uskutoční verejná diskusia Vedenia JLF UK so všetkými zamestnancami, 

- dňa 09.12.2019 pozvala na vianočné stretnutie zamestnancov JLF UK, 

 

b) prodekan doc. Kolarovszki informoval: 

- dňa 02.12.2019 sa uskutoční recertifikačný audit na normu ISO, 

- o zasadnutí Rady kvality JLF UK, vyhodnocovaní dotazníkov spokojnosti zamestnancov 

a výsledkov uverejnených na webstránke JLF UK, 

 

c) prodekan prof. Dobrota informoval:  

- dňa 05.12.2019 bude zasadnutie Vedeckej rady JLF UK, habilitovať bude Dr. Bálentová, 

 

d) prodekan prof. Švihra informoval: 

- dňa 28.11.2019 sa uskutoční stretnutie so zástupcami praktických lekárov z Prešovského, 

Banskobystrického a Žilinského samosprávneho kraja o pracovných príležitostiach, 

 

e) prodekan prof. Mokrý informoval: 

- o Hodnotiacej správe pedagogickej činnosti JLF UK za rok 2019, 

- 25.11.2019 sa uskutoční stretnutie so zástupcami Regrutačného strediska OS SR, 

- fakulta rozbieha komunikáciu s verejnosťou prostredníctvom sociálnych sietí, 

- o spätnej väzbe študentov ohľadom predmetov a pedagogických zamestnancov, 

 

f) tajomníčka Ing. Červeňová informovala: 

- dňa 10.12.2019 sa uskutoční účtovný audit, 

- o termínoch závierkových prác na JLF UK, 

- o možnosti preniesť dva dni dovolenky do roku 2020, 
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- do 28.11.2019 je ešte možnosť pripomienkovať priemery pre motivačné a prospechové 

štipendiá. 

 

 

8. Rôzne 

Predsedníčka AS prof. Švihrová informovala: 

- o pripomienkovaní štandardov akreditácie, ktoré zverejnila Slovenská akreditačná agentúra,  

- 03.12.2019 je plánované zasadnutie Rady vysokých škôl SR, 

- a vyzvala na spoluprácu v komisiách AS JLF UK, 

- najbližšie zasadnutie predsedníctva AS bude 09.12.2019 a zasadnutie AS 16.12.2019, 

- prof. Zibolen informoval o zasadnutí zamestnaneckej časti 11.12.2019. 

 

 

 

 

 

UZNESENIA: 

 

Uznesenie č. 1/9/2019: AS JLF UK v zmysle Čl. 18 ods. 1 písm. p) Štatútu JLF UK schvaľuje 

zmenu funkčnej štruktúry Martinského centra pre biomedicínu nasledovne: 

 
 Vedecko-

výskumný 

pracovník 

Technik Laborant Administratíva 

Centrálne laboratóriá a vedecko-

výskumní pracovníci 

 

30 1 2  

Bioinformatické konzultačné 

centrum 
2    

Riaditeľstvo a sekretariát 1   2 

 

 

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 

 

Uznesenie č. 3/9/2019: AS JLF UK v súlade Čl. 18 ods. 1 písm. d) Štatútu JLF UK schvaľuje 

návrh dekanky na vymenovanie prodekanky pre pedagogickú činnosť v študijnom programe 

zubné lekárstvo - doc. MUDr. Dagmar Statelovej, CSc., mim. prof. na funkčné obdobie od 

26.11.2019 do 25.11.2023.       

 

Uznesenie č. 4/9/2019: AS JLF UK v zmysle Čl. 18 ods. 1 písm. p) Štatútu JLF UK schvaľuje 

zmenu funkčnej štruktúry Neonatologickej kliniky JLF UK a UNM nasledovne: 

 

  Profesori Docenti 
Odborní 

asistenti 
Asistent/lektor 

Vedecko-

výskumný 

pracovník 

Spolu 

Súčasná štruktúra 1 0 2,1 0 0 3,1 

Navrhovaná štruktúra 1 0,5 1,6 0 0 3,1 

 

 

Uznesenie č. 5/9/2019: AS JLF UK v zmysle Čl. 18 ods. 1 písm. p) Štatútu JLF UK schvaľuje 

zmenu funkčnej štruktúry Ústavu patologickej fyziológie JLF UK nasledovne: 
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  Profesori Docenti 
Odborní 

asistenti 
Asistent/lektor 

Vedecko-

výskumný 

pracovník 

Spolu 

Súčasná štruktúra 3 1 1 0 3 8 

Navrhovaná štruktúra 3 0 2 0 3 8 

 

 

Uznesenie č. 6/9/2019: AS JLF UK v zmysle Čl. 18 ods. 1 písm. p) Štatútu JLF UK schvaľuje 

zmenu funkčnej štruktúry Kliniky hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM nasledovne: 

 

  Profesori Docenti 
Odborní 

asistenti 
Asistent/lektor 

Vedecko-

výskumný 

pracovník 

Spolu 

Súčasná štruktúra 2 0 4,1 0 0 6,1 

Navrhovaná štruktúra 1 1 4,1 0 0 6,1 

 

 

Uznesenie č. 7/9/2019: AS JLF UK vyjadruje súhlas s výškou školného a poplatkov spojených 

so štúdiom v akademickom roku 2020/2021 a odporúča dekanke predložiť návrh na schválenie 

rektorovi UK.  

 

Uznesenie č. 8/9/2019: AS JLF UK zaväzuje Vedenie JLF UK, aby  rokovalo s vedením UNM, 

s cieľom dospieť k dohode o úhrade školného v 2. stupni vysokoškolského štúdia v externej 

forme, na základe ktorej by bola časť alebo celá výška školného zaplatená UNM v prípade, ak by 

sa jednalo o zamestnanca UNM alebo ak by sa študent externej formy štúdia zaviazal zotrvať 

v pracovnom pomere s UNM po skončení štúdia na vopred dohodnutú dobu. 

 

Uznesenie č. 9/9/2019: AS JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. k) Štatútu JLF UK schvaľuje 

úpravu Študijného poriadku ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na JLF UK. 

 

 

 

 

V Martine 10.12.2019                                          

Zapísala: Ing. J. Trimajová     

Overili: prof. MUDr. J. Staško, PhD. a Ing. J. Strnádel, PhD.  

 

 

 

 

 

 

 

      prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc. 

                                                                         predsedníčka AS JLF UK 

 


