
Zápisnica 

zo zasadania Akademického senátu JLF UK dňa 26.4.2021 

 

Prítomní: podľa prezenčných listín (25 členov prezenčne a 6 dištančne) 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

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

skonštatovala, že prezenčne a dištančne je prítomná nadpolovičná väčšina členov a AS JLF UK je 

uznášaniaschopný. 

Schválenie programu  

Členovia AS JLF UK schválili nasledovný program: 

1. Otvorenie zasadnutia  

Schválenie programu  

Overovatelia zápisnice  

2. Návrh dekanky:  

a) na metodiku rozpisu dotácií štátneho rozpočtu na programy, podprogramy do úrovne 

položiek a podpoložiek na rok 2021  

b) na rozpis miezd na pracoviská na rok 2021  

3. Návrh dekanky na rozpočet výnosov a nákladov JLF UK na rok 2021  

4. Návrh dekanky na rozdelenie finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov 

v roku 2021:  

a) JLF UK  

b) Vysokoškolského internátu a jedálne JLF UK  

5. Správa o činnosti AS JLF UK za AR 2020/2021  

6. Správa o činnosti Predsedníctva za AR 2020/2021  

7. Návrh dekanky na vyjadrenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku  

8. Informácie Vedenia JLF UK  

9. Rôzne  

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

program 31 0 0 

 

Overovatelia zápisnice  

Predsedníctvo navrhlo za overovateľov zápisnice prof. Adamkova a doc. Novákovú.  

hlasovanie za proti zdržal sa 

overovatelia 31 0 0 

 

2. Návrh dekanky: 

a. na metodiku rozpisu dotácií štátneho rozpočtu na programy, podprogramy do úrovne 

položiek a podpoložiek na rok 2021 

b. na rozpis miezd na pracoviská na rok 2021 

 

Návrh uviedla p. dekanka, ktorá sa zamerala na základný rámec metodiky a o podrobnú 

prezentáciu požiadala p. tajomníčku. Tajomníčka fakulty: 

- vysvetlila zámery a ciele dotácie a podmienky jej použitia 



- uviedla zmeny v rozpise finančných prostriedkov v porovnaní s predchádzajúcim rokom 

(nahradenie koeficientu kvalifikačnej štruktúry za koeficient intenzity výskumnej činnosti; 

zvýšenie váhy KAP a zmena spôsobu jeho výpočtu; zníženie váhy kritéria komplexnej 

akreditácie; zavedenie nového kritéria, podľa ktorého sa rozpíše 6 ročný priemerný podiel na 

časti dotácie; aktualizácia počtu členov špičkových tímov; zavedenie tzv. tehotenských 

štipendií) 

- informovala o celkovom objeme pridelených finančných prostriedkov a ich štruktúre 

- osobitne prezentovala výšku pridelených účelových prostriedkov, všeobecné zásady 

poskytovania dotácie a popis záväzných ukazovateľov 

- predložila metodiku rozpisu miezd na pracoviská JLF UK  

 

Komisia pre rozpočet a hospodárenie konštatovala, že aj v tomto roku sú zmeny v metodike 

prideľovania dotácií zo ŠR. Celková dotácia na všetky programy je 11 789 177 Eur (r.2020:12 

117 689 Eur). Celý objem dotácie je rozpísaný na bežné výdavky, na kapitálové výdavky fakulta 

nemá žiadnu dotáciu. Komisia odporúča naďalej presadzovať a podporovať rast výkonnosti 

a kvality na pracoviskách aj v zmysle publikovania v časopisoch s IF, evidovaných v databázach 

CC, WoS a SCOPUS. Komisia odporučila schváliť obidva návrhy. 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil, AS JLF UK prijal uznesenie č. 1/3/2021 a č. 2/3/2021.  

hlasovanie za proti zdržal sa 

metodika 31 0 0 

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

rozpis miezd 31 0 0 

 

 

3. Návrh dekanky na rozpočet výnosov a nákladov JLF UK na rok 2021 

Návrh predložila p. dekanka, ktorá požiadala o podrobnú prezentáciu p. tajomníčku. Tajomníčka 

fakulty uviedla, že rozpočet sa v hlavnej činnosti koncipuje ako vyrovnaný a v podnikateľskej 

činnosti sa zostavuje tak, aby výsledok hospodárenia dosiahol zisk vo výške minimálne 5%. 

V komentári vysvetlila všetky plánované výnosové a nákladové položky.  

Komisia pre rozpočet a hospodárenie nemala pripomienky. Do rozpravy sa nikto 

neprihlásil, prijalo sa uznesenie č. 3/3/2021.  

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

rozpočet V a N 31 0 0 

 

4. Návrh dekanky na rozdelenie finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných 

zdrojov v roku 2021: 

a. JLF UK 

b. Vysokoškolského internátu a jedálne JLF UK  

 

P. dekanka predložila obidva návrhy a uviedla, že k výnosom z vlastnej činnosti, ktoré sa 

prerozdeľujú do jednotlivých oblastí použitia patria na vysokej škole príjmy zo školného 



a prevádzkové dotácie zo štrukturálnych fondov EÚ a na vysokoškolskom internáte príjmy 

z bytného a z poskytovaných ubytovacích služieb pre cudzie osoby. P. tajomníčka doplnila, že 

tento rok je vo výdavkoch prvýkrát zahrnutá položka príspevok do fondu rektora UK vo výške 3%, 

a to na základe rozhodnutia rektora UK, ktorý nesúhlasil s využitím týchto prostriedkov na 

zabezpečenie spolufinancovania projektov EŠIF a do zhodnocovania majetku UK. 

Komisia pre rozpočet a hospodárenie vzala na vedomie plánované použitie finančných zdrojov JLF 

UK a pozitívne hodnotí vyrovnaný rozdiel (príjmy - výdavky) a stotožňuje sa s uvedenými 

korekciami v plánovaných výdavkoch. Na základe vyššie uvedeného komisia podporuje celý 

návrh. 

Komisia vzala na vedomie pokles predpokladaných príjmov z vlastných výnosov a nedotačných 

zdrojov VIaJ za ubytovanie oproti roku 2020, ako aj výšku prečerpania finančných prostriedkov. 

Prekročenie výdavkov bude kryté príjmami z nerozdeleného kladného výsledku hospodárenia VIaJ 

z predchádzajúcich rokov (rezervný fond). S použitím finančných prostriedkov sa stotožňuje.  

Do rozpravy sa nikto neprihlásil, prijali sa uznesenia č. 4/3/2021 a 5/3/2021.  

hlasovanie za proti zdržal sa 

vlastné výnosy JLF UK 31 0 0 

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

vlastné výnosy VIaJ 31 0 0 

 

5. Správa o činnosti AS JLF UK za AR 2020/2021 

Správu predložila predsedníčka AS JLF UK. Nikto z členov AS JLF UK nemal 

pripomienky, prijalo sa uznesenie č. 6/3/2021.  

hlasovanie za proti zdržal sa 

Správa o činnosti AS 31 0 0 

 

6. Správa o činnosti Predsedníctva za AR 2020/2021 

Správu predložila predsedníčka AS JLF UK, členovia nemali pripomienky, prijali uznesenie č. 

7/3/2021.  

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

Správa o činnosti Predsedníctva AS 31 0 0 

 

7. Návrh dekanky na vyjadrenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 

Návrh bližšie predstavila p. dekanka. Komisia pre rozpočet a hospodárenie odporučila návrh 

schváliť bez pripomienok. Do rozpravy sa nikto neprihlásil, prijalo sa uznesenie č. 8/3/2021.  

hlasovanie za proti zdržal sa 

nájom nehnuteľného majetku 31 0 0 

 

 



8. Informácie Vedenia JLF UK 

a) dekanka prof. Čalkovská: 

- informovala o zaslaní žiadosti mestu Martin na vydanie územného rozhodnutia týkajúceho sa 

Biobanky, 

- uviedla, že fakulta rokuje s novým ministrom MZ SR o aktuálnom stave projektu novej 

nemocnice s cieľom zahrnutia tohto projektu do Plánu obnovy a odolnosti SR 

- informovala, že prodekan doc. Kolarovszki ju teraz v čase zasadnutia AS JLF UK zastupuje na 

rokovaní s rektorom UK, dekanmi fakúlt UK a predsedníctvom AS UK so štátnym tajomníkom 

Paulisom o Pláne obnovy a odolnosti SR 

 

b) prodekanka doc. Bašková: 

- informovala o počtoch podmienečne prijatých uchádzačov na nelekárske študijné programy:  

• ošetrovateľstvo denná forma – 60 

• pôrodná asistencia – 20 

• verejné zdravotníctvo – 20 

• ošetrovateľstvo externá forma – 18 

 

c) prodekan prof. Mokrý:  

- informoval o ukončenom prípravnom kurze pre uchádzačov na všeobecné lekárstvo, kde sa 

prihlásilo 180 záujemcov 

- uviedol, že promócie sú naplánované na 1.-2. júla 2021, o ich forme rozhodnú aktuálne platné 

epidemické opatrenia v SR 

 

d) prodekan prof. Švihra:  

- informoval o podávaní prihlášok na doktorandské štúdium, ktoré končí 10. mája 2021 

- informoval o prebiehajúcej príprave na záverečné obhajoby v doktorandskom štúdiu 

- informoval, že Najvyšší kontrolný úrad SR práve uskutočňuje kontrolu rezidentského štúdia na 

JLF UK, ktorá trvá od 1. apríla do 30. septembra 2021 

 

e) prodekan MUDr. Janík: 

- informoval o počte prihlásených uchádzačov na všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku k 26. 

aprílu 2021, ktorý je 218; prijímacie konanie online formou bude 5. júna. a 10. júla 2021 

 

f) prodekanka doc. Statelová: 

- informovala o ukončenom prijímacom konaní z manuálnej zručnosti na zubné lekárstvo, 

výsledky sa momentálne digitálne vyhodnocujú 

 

g) tajomníčka Ing. Červeňová: 

- informovala, že v súčasnosti sa pracuje na Výročnej správe o hospodárení za rok 2020 

 

9. Rôzne 

Predsedníčka AS JLF UK informovala za RVŠ, že sa uskutočnilo stretnutie komisie vysokoškolských 

reprezentácií, ktorá nesúhlasila s bodmi predloženými MŠVVaŠ SR k novele vysokoškolského 

zákona.  

Doc. Šimera informoval, že dňa 28. apríla 2021 sa uskutoční online Študentská vedecká konferencia.  

Predsedníčka a členovia Predsedníctva AS JLF UK sa kvôli končiacemu funkčnému obdobiu 

súčasných členov zamestnaneckej časti poďakovali za ich prácu v rámci zasadnutí. 



P. dekanka sa pridala a v mene celého Vedenia sa rozlúčila s členmi zamestnaneckej časti. 

Predsedníčka AS JLF UK na záver pripomenula termíny riadnych volieb do zamestnaneckej časti. 

 

 

 

Zapísala: Ing. Janka Trimajová 

 

Overili: prof. MUDr. Marian Adamkov, CSc. 

  doc. MUDr. Elena Nováková, PhD. 

 

 

 

 

       prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc. 

        predsedníčka AS 

 

 

UZNESENIA: 

Uznesenie č. 1/3/2021: AS JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. f) Štatútu JLF UK v Martine 

schvaľuje Metodiku rozpisu dotácie štátneho rozpočtu na JLF UK v Martine na programy, 

podprogramy do úrovne položiek a podpoložiek na rok 2021.  

 

Uznesenie č. 2/3/2021: AS JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. f) Štatútu JLF UK schvaľuje rozpis 

miezd pracoviskám a účelovým zariadeniam JLF UK na rok 2021, pričom sa garantuje financovanie 

nákladov na mzdy všetkým pracoviskám a na celý rok. 

 

Uznesenie č. 3/3/2021: AS JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. f) Štatútu JLF UK schvaľuje 

rozpočet výnosov a nákladov JLF UK na rok 2021: 

• v predpokladanom objeme výnosov v hlavnej činnosti 25 380 000 EUR a výnosov v zdaňovanej 

činnosti 90 500 EUR, 

• v predpokladanom objeme nákladov v hlavnej činnosti 25 380 000 EUR a nákladov v zdaňovanej 

činnosti 85 975 EUR, 

• v predpokladanom kladnom výsledku hospodárenia v hlavnej činnosti vo výške 0 EUR a  

v zdaňovanej činnosti 4 525 EUR. 

 

Uznesenie č. 4/3/2021: AS JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. f) Štatútu JLF UK schvaľuje 

rozdelenie finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov v roku 2021 

Jesseniovej lekárskej fakulty UK. 

 

Uznesenie č. 5/3/2021: AS JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. f) Štatútu JLF UK schvaľuje 

rozdelenie finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov v roku 2021 

Vysokoškolského internátu a jedálne JLF UK. 

 

Uznesenie č. 6/3/2021: AS JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. n) Štatútu JLF UK schvaľuje Správu 

o činnosti AS JLF UK za AR 2020/2021. 

 



Uznesenie č. 7/3/2021: AS JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. n) Štatútu JLF UK schvaľuje Správu 

o činnosti Predsedníctva za AR 2020/2021. 

Uznesenie č. 8/3/2021: AS JLF UK vyjadruje súhlas s nájmom nehnuteľného majetku a odporúča 

dekanke predložiť návrh na schválenie AS UK nasledovne - nebytové priestory na umiestnenie 5 ks 

predajných automatov na kávu a horúce nápoje - o výmere 1 m2 na každý automat a 1 ks predajného 

automatu na predaj kusového tovaru o výmere 1 m2, t. j. spolu 6 m2 pre 6 predajných automatov 

v objektoch JLF UK v Martine pre nájomcu Vladimír Borko T 613, SZČO, Veľkonecpalská 148, 971 

01 Prievidza, na dobu určitú  od  01. 07. 2021  do  30. 06. 2024. 

 


