Zápisnica
zo zasadania Akademického senátu Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine
dňa 27.11.2017
Prítomní:
podľa prezenčných listín
1. Otvorenie zasadnutia
AS JLF UK bol uznášaniaschopný. Zasadanie viedla predsedníčka AS JLF UK doc. MUDr. Viera
Švihrová, CSc.
Schválenie programu
Na základe rokovania zamestnaneckej časti AS navrhla predsedníčka AS doplnenie programu o bod
č. 8 – Úprava volebných oblastí AS JLF UK. Doterajšie body č. 8 a č. 9 zaradiť do programu ako
body č. 9 a č. 10. Členovia jednomyseľne schválili nasledovný program zasadania:
1.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu
Voľba overovateľov zápisnice
2. Odovzdanie osvedčení o zvolení za člena AS JLF UK a sľub novozvolených členov AS JLF UK
3. Doplnenie stálych komisií AS JLF UK
4. Návrh dekana na zmenu funkčnej štruktúry Ústavu anatómie JLF UK
5. Návrh dekana na výšku školného a poplatkov spojených so štúdiom na AR 2018/2019
6. Návrh dekana na udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku:
a. Nápojové automaty
b. Telocvičňa
c. Telocvičňa aerobiku
7. Hodnotiaca správa pedagogickej činnosti JLF UK za rok 2017
8. Úprava volebných oblastí AS JLF UK
9. Informácie Vedenia JLF UK
10. Rôzne
Voľba overovateľov zápisnice
AS JLF UK jednomyseľne schválil overovateľov zápisnice: prof. MUDr. M. Adamkova, CSc. a Ing.
J. Strnádela, PhD.

2. Odovzdanie osvedčení o zvolení za člena AS JLF UK a sľub novozvolených členov AS JLF UK
Dňa 21.11.2017 sa uskutočnili doplňovacie voľby do AS JLF UK a ŠRVŠ, zvolení boli nasledovní
študenti:
- volebná oblasť č. 6 (1. ročník VL) – Mária Mikitová
- volebná oblasť č. 10 (5. ročník VL) – Aneta Kňazúrová
- volebná oblasť č. 13 (všetky ročníky nelekárskych štud. programov) – Nikola Trháčová
- volebná oblasť č. 14 (1. – 6. ročník VL v angl. jazyku) - Bartłomiej Szulc
Do Študentskej rady vysokých škôl bol zvolený MUDr. Tomáš Šimurda.
Novozvolení členovia AS (s výnimkou Bartłomieja Szulca) zložili sľub člena AS a predsedníčka AS
im následne odovzdala osvedčenia o zvolení.
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3. Doplnenie stálych komisií AS JLF UK
Predsedníctvo AS JLF UK v súlade s čl. 34 Rokovacieho poriadku AS JLF UK navrhlo doplniť stále
komisie nasledovne:
Mária Mikitová – Pedagogická komisia
Aneta Kňazúrová – Vedecká komisia
Nikola Trháčová – Pedagogická komisia
Bartłomiej Szulc – Právna komisia
AS JLF UK hlasoval o návrhoch komisií tajne. Všetky stále komisie (okrem Právnej komisie) boli
doplnené jednomyseľne a bez pripomienok. Pri Právnej komisii sa zdržal jeden hlasujúci. 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 doplnil stále komisie AS
JLF UK.
4. Návrh dekana na zmenu funkčnej štruktúry Ústavu anatómie JLF UK
Návrh predložil p. dekan. Predsedníctvo a Komisia pre rozpočet a hospodárenie nemali pripomienky
k návrhu. Predsedníčka AS vyzvala prítomných na diskusiu. Do diskusie sa neprihlásil žiadny člen
AS, predsedajúca predložila návrh uznesenia, o ktorom dala hlasovať.
hlasovanie

za
31

proti
0

zdržal sa
0

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

5. Návrh dekana na výšku školného a poplatkov spojených so štúdiom na AR 2018/2019
Návrh predložil p. dekan. Predsedníctvo, Pedagogická komisia a Komisia pre rozpočet
a hospodárenie nemali pripomienky k návrhu. Predsedníčka AS vyzvala prítomných na diskusiu.
Do diskusie sa prihlásil Adam Žilík, ktorý za študentskú časť AS vyjadril nesúhlas s nárastom
školného študentov denného štúdia v študijných programoch všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo
na 1800 €. P. dekan uviedol, že požadovaná výška je potrebná z dôvodu zosúladenia školného
s Lekárskou fakultou UK. Ďalej informoval o tom, že každoročne rektor UK odpúšťa, resp. znižuje
školné všetkým študentom, ktorí o to požiadajú a majú pre odpustenie/zníženie školného dôvody
v súlade s vnútorným predpisom UK. 25% zo školného, ktoré sa uhradí, vstupuje do štipendijného
fondu, z ktorého sa poskytujú príspevky študentom vo forme mimoriadnych, prospechových,
motivačných a sociálnych štipendií. Predsedníčka AS informovala o návrhu vysokoškolského zákona
(v súčasnosti je v pripomienkovom konaní), ktorý predložil predchádzajúci minister školstva SR –
zaviedlo by sa v ňom bezplatné predĺženie štandardnej dĺžky štúdia o 1 rok.
Ďalšia členka študentskej časti AS Jana Dudášiková vyjadrila názor, že aj navrhované zvýšenie
poplatku za prijímacie konanie nie je podľa študentov správne a bude to mať negatívny dopad pri
počte uchádzačov o štúdium. P. dekan odpovedal, že zvýšenie o 10 € neovplyvní počty uchádzačov,
keďže každoročne má JLF UK 7-8 krát viac uchádzačov ako sme schopní prijať a takisto naša fakulta
má vždy najviac prihlášok spomedzi lekárskych fakúlt v SR. V neposlednom rade sa jedná aj
o zosúladenie výšky príspevku s LF UK v Bratislave.
P. tajomníčka na záver informovala o podrobnej analýze nákladov na štúdium, na základe ktorej
Vedenie JLF UK rozhodlo o navýšení školného študentov denného štúdia v študijných programoch
všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo a poplatku za prijímacie konanie.
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Predsedajúca následne predložila návrh uznesenia, o ktorom dala hlasovať.
hlasovanie

za
24

proti
3

zdržal sa
4

AS JLF UK schválil návrh a prijal k nemu uznesenie č. 2/2/2017.
6. Návrh dekana na udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku:
a.

Nápojové automaty

b. Telocvičňa
c.

Telocvičňa aerobiku

Návrh predložil p. dekan. 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
31

proti
0

zdržal sa
0

AS JLF UK jednomyseľne schválil návrh a prijal k nemu uznesenie č. 3/2/2017.
7. Hodnotiaca správa pedagogickej činnosti JLF UK za rok 2017
Návrh predložil p. dekan. Predsedníctvo a Pedagogická komisia nemali pripomienky k návrhu.
Predsedníčka AS vyzvala prítomných na diskusiu. Doc. Mokrý poďakoval za spracovanie
hodnotiacej správy, zároveň však požiadal, aby v budúcnosti do nej bola zahrnutá aj KEGA –
európska grantová podpora pre pedagógov na tvorbu skrípt. P. dekan súhlasil s týmto návrhom.
Predsedníčka AS predložila návrh uznesenia, o ktorom dala hlasovať.
hlasovanie

za
31

proti
0

zdržal sa
0

AS JLF UK jednomyseľne schválil návrh a prijal k nemu uznesenie č. 4/2/2017.
8. Úprava volebných oblastí AS JLF UK
Predsedníčka AS informovala o tom, že predchádzajúci členovia AS uložili súčasnému senátu
povinnosť zaoberať sa možnou zmenou volebných oblastí a volených členov AS. Na základe toho
AS na svojom poslednom zasadnutí prijal uznesenie, ktorým uložil p. dekanovi predložiť počty
členov akademickej obce podľa pracovísk a volebných oblastí. Predsedníctvo AS následne
z predložených podkladov urobilo podrobnú analýzu a možné alternatívy volebných oblastí. Na
základe tejto analýzy sa ukázalo, že počty vo volebných oblastiach sú proporcionálne. Tieto
materiály boli prerokované na zasadnutí zamestnaneckej časti AS, ktoré sa uskutočnilo pred riadnym
zasadnutím AS dňa 27.11.2017. Z diskusie členov zamestnaneckej časti, predsedníctvo navrhlo návrh
uznesenia:
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AS JLF UK sa uzniesol po prerokovaní aktuálneho stavu o počte volených členov v jednotlivých
volebných oblastiach č. 1 až 5, že súčasný stav je proporcionálny. Na základe uvedeného v súčasnosti
nepovažuje za potrebné meniť Prílohu Zásad volieb do AS JLF UK v Martine.
K uvedenému návrhu uznesenia sa prihlásila prof. Adamicová, ktorá navrhla možnosť odčlenenia
pracoviska BioMed zo súčasnej volebnej oblasti a vytvorenie novej samostatnej oblasti s 1-2
zástupcami. Doc. Kolarovszki informoval, že uvedená problematika bola podrobne a vopred
prerokovaná na zasadnutí zamestnaneckej časti AS, ktorej sa prof. Adamicová nezúčastnila a že
všetky alternatívy, ktoré sa týkali zmien volebných oblastí, boli analyzované. Doc. Mokrý odpovedal,
že súčasné rozdelenie je proporcionálne a nie sú potrebné žiadne zmeny. V prípade vytvorenia novej
volebnej oblasti pre BioMed, by toto pracovisko podľa počtu zamestnancov potrebovalo až 3
zástupcov v AS, čím by sa museli odobrať zástupcovia iným volebným oblastiam a doplatili by na to
vo voľbách hlavne malé pracoviská. Rovnako p. dekan súhlasil s výsledkom analýzy o
proporcionálnom rozdelení s tým, že súčasnú formu nie je potrebné meniť, je demokratická
a optimálna s ohľadom na počet, štruktúru pracovísk a počet členov akademickej obce do nich
zaradených.
Predsedníčka AS predložila návrh uznesenia, o ktorom dala hlasovať.
hlasovanie

za
30

proti
0

zdržal sa
1

AS JLF UK schválil návrh a prijal k nemu uznesenie č. 5/2/2017.
9. Informácie Vedenia JLF UK
a) p. dekan:
 informoval o súčasnej situácii v súdnom spore so spoločnosťou METROSTAV, a.s.
a uviedol, že 6.12.2017 bude prvé súdne pojednávanie,
 informoval o súčasnej situácii v projekte novej nemocnice na Malej Hore,
 informoval o tom, že JLF UK získala 2. miesto v Národnej cene za kvalitu,
 pozval členov AS na vianočné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 20.12.2017,
b) prodekan doc. MUDr. O. Osina, PhD.:
 informoval o školení webmasterov jednotlivých pracovísk, ktoré sa uskutoční dňa
30.11.2017,
c) prodekanka doc. MUDr. R. Péčová, PhD.:
 informovala o počtoch študentov k 30.10.2017,
 informovala, že bol zverejnený harmonogram štúdia v AR 2018/2019,
 informovala, že bola zaslaná požiadavka na pracoviská na kontrolu informačných listov
predmetov v AISe a kontrolu názvov diplomových prác a stanovenie oponentov,
d) p. tajomníčka:



požiadala o dočerpanie finančných prostriedkov udelených na granty do konca tohto
roka,
upozornila, že 20.12.2017 sa vystornujú všetky objednávky v SAPe, ku ktorým nebude
doručená faktúra,
4



informovala o súhlase Rektorátu UK na výber dodávateľa na „aktívne prvky“, z ktorých
sa o.i. bude realizovať aj zavedenie WIFI na Vysokoškolskom internáte na
Hviezdoslavovej ul. a časti Vysokoškolského internátu na Ul. L. Novomeského,
upozornila členov študentskej časti AS na používanie e-mailových schránok uniba.sk,
informovala, že dňa 30.11.2017 bude na RUK zaslaný Plán verejného obstarávania na rok
2018,
informovala o novom limite vo výške 1000 €, do ktorého nie je potrebné dokladovať
obstarávanie tovarov a služieb prieskumom trhu.





10.

Rôzne
Do tohto bodu sa neprihlásil žiadny z prítomných členov AS. Predsedníčka AS následne
ukončila riadne zasadnutie.

UZNESENIA:

1/2/2017
AS JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. p) Štatútu JLF UK schvaľuje zmenu funkčnej štruktúry
Ústavu anatómie JLF UK nasledovne:
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
Ústavu anatómie

Profesor Docent
0

1

Odbor.
asistent
5

Lektor
0

Výskumný
pracovník
0

Spolu
6

Schválená štruktúra pracovných miest vysokoškolských učiteľov, vedecko-výskumných pracovníkov
a štruktúra funkcií profesorov a docentov podľa študijných odborov
Pracovisko
Ústavu anatómie

Profesor Docent
0

2

Odbor.
asistent
4

Lektor
0

Výskumný
pracovník
0

Spolu
6

2/2/2017
AS JLF UK vyslovuje súhlas s návrhom dekana na výšku školného a poplatkov spojených so štúdiom
v AR 2018/2019.
3/2/2017
AS JLF UK vyslovuje súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nasledovne:
a. Nebytové priestory na umiestnenie 2 kusov predajných automatov na predaj balených nápojov
a kusového tovaru o výmere 1 m2 na každý automat, od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2020.
b. Nebytové priestory - Telocvičňa JLF UK o výmere 317 m2 od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2020.
c. Nebytové priestory – Telocvičňa aerobiku JLF UK o výmere 120,38 m2 od 01. 01. 2018 do 31.
12. 2020.
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4/2/2017
AS JLF UK vyslovuje súhlas s Hodnotiacou správou pedagogickej činnosti JLF UK za rok 2017.
5/2/2017
AS JLF UK sa uzniesol po prerokovaní aktuálneho stavu o počte volených členov v jednotlivých
volebných oblastiach č. 1 až 5, že súčasný stav je proporcionálny. Na základe uvedeného v súčasnosti
nepovažuje za potrebné meniť Prílohu Zásad volieb do AS JLF UK v Martine.
V Martine 4.12.2017
Zapísala: Ing. J. Trimajová

prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc.
predsedníčka AS JLF UK
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