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Zápisnica 

zo zasadania Akademického senátu JLF UK dňa 29.3.2021 

 

Prítomní: podľa prezenčných listín (26 členov prezenčne a 4 dištančne) 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

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

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

uznášaniaschopný. 

Schválenie programu  

Členovia AS schválili nasledovný program: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

Schválenie programu  

Overovatelia zápisnice  

2. Odovzdanie osvedčení o zvolení a sľub novozvolených členov AS 

3. Doplnenie nových členov AS do stálych komisií AS 

4. Vyhlásenie riadnych volieb do zamestnaneckej časti AS 

5. Voľba volebnej komisie pre riadne voľby do ZČ AS 

6. Návrh dekanky na zmenu funkčnej štruktúry: 

a. Chirurgickej kliniky a TC JLF UK a UNM 

b. Ústavu mikrobiológie a imunológie JLF UK 

c. Simulačného výučbového centra JLF UK a na zmenu názvu pracoviska 

d. CEVEDu  

e. Dekanátu JLF UK 

f. administratívnych zamestnancov vybraných pracovísk 

7. Štatút Akreditačnej rady JLF UK 

8. Návrh dekanky na zriadenie Akreditačnej rady JLF UK 

9. Informácie Vedenia JLF UK 

10. Rôzne 

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

program 30 0 0 

 

Overovatelia zápisnice  

Predsedníctvo AS JLF UK (ďalej Predsedníctvo) navrhlo za overovateľov zápisnice doc. 

Biringera a K. Kučeríkovú.  

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

overovatelia 30 0 0 

 

2. Odovzdanie osvedčení o zvolení a sľub novozvolených členov AS 

Predsedníčka volebnej komisie doc. Tatarková odovzdala osvedčenia o zvolení novým 

členom študentskej časti – Lukášovi Kocholovi a Borisovi Troščákovi, ktorí pred ostatnými 

členmi AS zložili Sľub člena AS. 
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3. Doplnenie nových členov AS do stálych komisií AS 

 

Predsedníctvo navrhlo doplniť novozvolených členov do stálych komisií nasledovne:  

• Boris Troščák - Pedagogická komisia AS 

• Lukáš Kochol - Vedecká komisia AS 

Členovia AS o tomto bode hlasovali tajne. Obidva návrhy boli schválené. Zápisnice sú 

uložené  v agende AS. 

 

4. Vyhlásenie riadnych volieb do zamestnaneckej časti AS 

Vzhľadom na to, že dňa 29.5.2021 končí funkčné obdobie členov zamestnaneckej časti AS, 

Predsedníctvo predložilo návrh na vyhlásenie riadnych volieb. AS návrh jednomyseľne 

schválil a prijal k nemu uznesenie č. 1/2/2021.  

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

Vyhlásenie volieb 30 0 0 

 

5. Voľba volebnej komisie pre riadne voľby do ZČ AS 

Predsedníctvo AS navrhlo volebnú komisiu nasledovne: 

▪ prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc. 

▪ Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD. 

▪ MUDr. Tomáš Jurko, PhD. 

▪ Miriam Mojžišová 

▪ Zlatica Žingorová 

 

AS o tomto návrhu hlasoval tajne. Všetci navrhnutí boli schválení. Zápisnica z hlasovania je 

uložená v agende AS. 

 

6. Návrh dekanky na zmenu funkčnej štruktúry: 

a. Chirurgickej kliniky a TC JLF UK a UNM 

b. Ústavu mikrobiológie a imunológie JLF UK 

c. Simulačného výučbového centra JLF UK a na zmenu názvu pracoviska 

d. CEVEDu  

e. Dekanátu JLF UK 

f. administratívnych zamestnancov vybraných pracovísk 

 

Návrh predložila a zdôvodnila dekanka. Komisia pre rozpočet a hospodárenie odporučila 

schváliť všetky zmeny štruktúr bez pripomienok. Členovia tiež nemali pripomienky 

k jednotlivým návrhom a prijali k nim uznesenia č. 2/2/2021, 3/2/2021, 4/2/2021, 5/2/2021, 

6/2/2021 a 7/2/2021.  

 

 



 3 

hlasovanie za proti zdržal sa 

Chirurgická klinika 30 0 0 

Ústav mikrobiológie 30 0 0 

Simul. výuč. centrum 30 0 0 

CEVED 30 0 0 

Dekanát 30 0 0 

admin. zamestnanci 30 0 0 

 

7. Štatút Akreditačnej rady JLF UK 

Návrh predložila a zdôvodnila dekanka. Vedecká komisia odporučila štatút schváliť. Nikto 

z členov nemal pripomienky a AS prijal uznesenie č. 8/2/2021.  

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

Štatút Akred. rady 30 0 0 

 

8. Návrh dekanky na zriadenie Akreditačnej rady JLF UK 

Návrh predložila dekanka a vyjadrovala sa k nemu Vedecká komisia, ktorá nemala žiadne 

pripomienky. AS prijal uznesenie č. 9/2/2021.  

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

Zriadenie Akred. rady 30 0 0 

 

9. Informácie Vedenia JLF UK 

a) dekanka prof. Čalkovská: 

- informovala o tom, že dňa  8.4.2021 o 14.00 hod. bude Vedenie JLF UK predkladať 

správu o svojej činnosti počas prvých dvoch rokov funkčného obdobia (2019-2021), 

ktorá sa bude naživo vysielať z Aula Magna cez YouTube kanál JLF UK, 

- uviedla, že bude zriadená webová stránka venovaná novej nemocnici; v posledných 

týždňoch sa uskutočnila verejná diskusia k dopadom na životné prostredie „EIA“ 

a materiál k nemocnici sa v súčasnosti nachádza na Ministerstve životného prostredia SR, 

ktoré poverilo odborníka na napísanie posudku; následne bude podaná žiadosť o územné 

konanie, 

 

b) prodekan doc. Kolarovszki: 

- informoval o aktuálnych krokoch v systéme manažérstva kvality na JLF UK, ktoré sú aj 

na webovej stránke; na konci minulého roka fakulta úspešne absolvovala Dozorný audit, 

- informoval o zverejnení dotazníka pre zamestnancov fakulty ohľadom vnímania korupcie 

na JLF UK v rámci Protikorupčnej normy, 

- uviedol, že vedúci pracovísk boli informovaní o projekte MZ SR, ktorý sa týka 

stratifikácie a optimalizácie siete zdravotníckych zariadení, 
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c) prodekan prof. Mokrý: 

- informoval, že na študijný program všeobecné lekárstvo je zaregistrovaných 1100 

prihlášok; prijímacie konanie bude 5.6. a 12.6.2021 online ako v minulom akademickom 

roku, 

- informoval, že študentom JLF UK bol zaslaný dotazník na hodnotenie vyučujúcich 

a predmetov za zimný semester akademického roku 2020/2021, 

- uviedol, že na poslednom zasadnutí Vedeckej rady JLF UK bola schválená Hodnotiaca 

správa o pedagogickej činnosti JLF UK za rok 2020, je uverejnená na webovej stránke, 

 

d) prodekanka doc. Statelová: 

- informovala, že v dňoch 19.4. – 23.4.2021 sa v priestoroch VI uskutoční prijímacie 

konanie z manuálnej zručnosti na študijný program zubné lekárstvo, 

 

e) prodekanka doc. Bašková: 

- informovala o počtoch prihlásených uchádzačov na nelekárske študijné programy: 

▪ Bc. štúdium ošetrovateľstva v dennej forme – 132 

▪ Bc. štúdium ošetrovateľstva v externej forme – 18 

▪ Bc. štúdium pôrodnej asistencie v dennej forme – 52 

▪ Bc. štúdium verejné zdravotníctvo v dennej forme – 32  

 

f) prodekan prof. Švihra: 

- informoval, že do 10.5.2021 je možnosť podávania prihlášok na doktorandské štúdium; 

prijímacie konanie sa potom uskutoční 3.6.-4.6.2021, 

- uviedol, že v súčasnosti je na ďalšom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov 

prihlásených 1213 lekárov a nelekárov; fakulta má akreditovaných 46 programov, 

- uviedol, že je možné sa prihlásiť na dennú formu doktorandského štúdia a súbežne na 

špecializačné štúdium; informoval, že prof. Švihrová vypracovala manuál pre 

absolventov pregraduálneho štúdia na JLF UK a Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie 

vypracovalo manuál o možnostiach poskytovaných našou fakultou – oba materiály boli 

zaslané na univerzitné mailové adresy študentom šiesteho ročníka, 

 

g) tajomníčka Ing. Červeňová: 

- informovala, že bola zverejnená metodika rozpisu dotácie štátneho rozpočtu na programy 

a podprogramy 2021, podľa ktorej fakulte poklesne dotácia zo ŠR o cca 300 tis. Eur 

oproti minulému roku,  

- informovala o výsledku hospodárenia JLF UK za rok 2020, ktorým je zisk vo výške 3 

mil. Eur. 

 

10. Rôzne 

Predsedníčka AS informovala, že dňa 23.3.2021 člen AS MUDr. Hanko úspešne obhájil 

dizertačnú prácu a z toho dôvodu sa mu ukončilo členstvo v AS. Predsedníctvo preto per 

rollam schválilo vyhlásenie doplňovacích volieb do študentskej časti na uvoľnené miesto 

doktoranda. Termíny stanovilo rovnako na ako na riadne voľby do zamestnaneckej časti AS, 

t.j. : 

• termín volieb: 11.5.2021 

• čas: 7:00 – 13:00 hod. 
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• miesto: zasadacia miestnosť VR JLF UK 

• predkladanie návrhov: do 6.5.2021 do 08:00 hod. 

• Návrhy sa predkladajú osobne alebo poštou Ing. J. Trimajovej, Kancelária tajomníčky, 

Dekanát, Malá Hora 4A, Martin 

 

Predsedníčka AS ďalej informovala, že posledné zasadnutie AS pred riadnymi voľbami sa 

uskutoční dňa 26.4.2021. Toto zasadnutie bude venované schvaľovaniu rozpočtových 

návrhov. 

 

Nakoniec predsedníčka AS uviedla, že na webovej stránke fakulty v časti „Protest proti 

novele VŠ zákona“ sú aktualizované oznamy a materiály.  

 

Prodekanka doc. Statelová informovala, že pre absolventov študijného programu zubné 

lekárstvo bude tiež vypracovaný manuál, ako postupovať po ukončení štúdia. 

 

Doc. Ľupták sa opýtal Vedenia fakulty, kedy je reálne možné očakávať začiatok výstavby 

novej nemocnice. Dekanka odpovedala, že v prípade, ak bude podpora zo strany štátnych 

a vládnych autorít, tak je teoretická možnosť začať výstavbu v nasledujúcom kalendárnom 

roku. 

 

Prof. Kaplán sa opýtal na počet prihlásených uchádzačov v študijnom programe všeobecné 

lekárstvo v anglickom jazyku. Dekanka odpovedala, že zatiaľ evidujeme 150 prihlášok, čo 

zodpovedá počtu a záujmu uchádzačov zo zahraničia o štúdium na JLF UK rovnako ako 

v predchádzajúcom roku.  

 

 

 

Zapísala: Ing. Janka Trimajová 

 

Overili: doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD. 

         Katarína Kučeríková 

 

 

 

 

       prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc. 

        predsedníčka AS 
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UZNESENIA: 

 

Uznesenie č. 1/2/2021: AS JLF UK v súlade s čl. 11 Zásad volieb do AS JLF UK vyhlasuje 

riadne voľby do zamestnaneckej časti AS JLF UK nasledovne: 

a) termín volieb: 11.5.2021 

b) čas: 7:00 – 14:00 hod. 

c) miesto: zasadacia miestnosť VR JLF UK 

d) predkladanie návrhov: do 6.5.2021 do 08:00 hod. 

e) Návrhy sa predkladajú osobne alebo poštou Ing. J. Trimajovej, Kancelária tajomníčky, 

Dekanát, Malá Hora 4A, Martin 

 

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

schvaľuje na Chirurgickej klinike a TC zmenu funkčnej štruktúry nasledovne: 

  Profesori Docenti 
Odborní 

asistenti 
Asistent/lektor 

Vedecko-

výskumný 

pracovník 

Spolu 

Schválená štruktúra 2 2 7,2 0 1 12,2 

 

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

schvaľuje na Ústave mikrobiológie a imunológie zmenu funkčnej štruktúry nasledovne: 

  Profesori Docenti 
Odborní 

asistenti 
Asistent/lektor 

Vedecko-

výskumný 

pracovník 

Spolu 

Schválená štruktúra 0 1 3 0 0,2 4,2 

 

Uznesenie č. 4/2/2021: AS JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. p) Štatútu JLF UK 

schvaľuje v Simulačnom výučbovom centre zmenu funkčnej štruktúry nasledovne: 

 Administratíva Laboranti Technici/metodici Spolu 

Schválená štruktúra 1,2 0 2,8 4 

 

a ďalej schvaľuje zmenu názvu pracoviska na „Centrum podpory medicínskeho vzdelávania JLF 

UK“. 

 

Uznesenie č. 5/2/2021: AS JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. p) Štatútu JLF UK 

schvaľuje v CEVEDe zmenu funkčnej štruktúry nasledovne: 

 Administratíva Laboranti Technici Robotníci Spolu 

Schválená štruktúra 8,5 0 0 0 8,5 

 

Uznesenie č. 6/2/2021: AS JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. p) Štatútu JLF UK 

schvaľuje na Dekanáte JLF UK zmenu funkčnej štruktúry nasledovne: 

 Administratíva Laboranti Technici Robotníci Spolu 

Schválená štruktúra 48 0 0 17,5 65,5 

 

Uznesenie č. 7/2/2021: AS JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. p) Štatútu JLF UK 

schvaľuje zvýšenie rozsahu pracovného úväzku administratívnych zamestnancov 

z doterajších 0,1 na 0,2 na týchto pracoviskách:  

• Klinika detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM 
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• Klinika detskej chirurgie JLF UK a UNM 

• Klinika hrudníkovej chirurgie JLF UK a UNM 

• Neonatologická klinika JLF UK a UNM 

• Neurochirurgická klinika JLF UK a UNM 

• Ústav klinickej biochémie JLF UK a UNM 

 

Uznesenie č. 8/2/2021: AS JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. a) Štatútu JLF UK 

prerokoval a berie na vedomie Štatút Akreditačnej rady JLF UK, ktorý bude schvaľovať 

Vedecká rada JLF UK. 

 

Uznesenie č. 9/2/2021: AS JLF UK prerokoval a berie na vedomie návrh na zriadenie 

Akreditačnej rady JLF UK, ktorý bude schvaľovať Vedecká rada JLF UK. 

 


