Zápisnica
zo zasadania Akademického senátu Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine
dňa 29.4.2019
Prítomní:
podľa prezenčných listín
1.

Otvorenie zasadnutia
Zasadanie 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. Do diskusie sa neprihlásil žiadny člen
AS, následným hlasovaním členovia AS jednomyseľne schválili nasledovný program
zasadania:
1. Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu
Overovatelia zápisnice
2. Návrh dekanky na:
a) metodiku rozpisu dotácie štátneho rozpočtu na rok 2019 na programy a podprogramy
b) na rozpis miezd na pracoviská a súčasti JLF UK na rok 2019
c) rozpočet výnosov a nákladov na rok 2019
3. Návrh dekanky o použití finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných
zdrojov na rok 2019:
a) Jesseniovej lekárskej fakulty UK
b) Vysokoškolského internátu a jedálne JLF UK
4. Voľba zástupcu JLF UK do Rady vysokých škôl SR
5. Návrh dekanky na zmenu funkčnej štruktúry Kliniky detí a dorastu JLF UK a UNM
6. Informácie Vedenia JLF UK
7. Rôzne
hlasovanie
program

za
32

proti
0

zdržal sa
0

Overovatelia zápisnice
AS JLF UK jednomyseľne schválil overovateľov zápisnice prof. RNDr. P. Kaplána, CSc. a M.
Mikitovú.
hlasovanie
overovatelia

2.

za
32

proti
0

zdržal sa
0

Návrh dekanky na:
a) metodiku rozpisu dotácie štátneho rozpočtu na rok 2019 na programy a podprogramy
b) na rozpis miezd na pracoviská a súčasti JLF UK na rok 2019
c) rozpočet výnosov a nákladov na rok 2019
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Návrh predložila dekanka. P. tajomníčka členom AS podrobne vysvetlila všetky podkladové
materiály, predložila analýzu vývoja výkonnosti fakulty v rámci UK, dosiahnuté výsledky
pracovísk, a následne rozdelenie finančných prostriedkov.
Komisia pre rozpočet a hospodárenie konštatovala, že opäť došlo k zmenám metodiky
prideľovania finančných prostriedkov a aj tento rok je deficit zdrojov financovania zo
štátneho rozpočtu. Komisia navrhuje zvážiť všetky dostupné možnosti korekcie pomeru
príjmov a výdavkov. Napr. upraviť výšku školného pre študentov študujúcich v jazyku
anglickom od akademického roka 2020/2021; zvýšiť platby externých doktorandov; podľa
možností fakulty prijať väčšie množstvo študentov; pokračovať v snahe zapájať sa do väčších
grantových projektov; podporiť startupové projekty; rozvíjať podnikateľskú činnosť s cieľom
hľadania možných finančných príjmov.
Keďže časť finančných prostriedkov je prideľovaná aj na základe publikačnej činnosti, ktorej
počty sú zapracované do metodiky, odporúča komisia nasledovné: overiť správnosť
zapisovania všetkých prác fakulty do centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti;
overiť metodiku evidencie prác v prípade spoluautorstva z viacerých pracovísk; overiť
správnosť zmien kategorizácie publikácií.
Vzhľadom na skutočnosť, že nie je možné dopredu predpokladať ako sa zmení metodika
prideľovania finančných prostriedkov aj vzhľadom na publikačnú činnosť, odporúča komisia
celej akademickej obci JLF UK naďalej presadzovať a podporovať rast výkonnosti a kvality
na vlastnom pracovisku najmä v zmysle publikovania v časopisoch s IF, evidovaných
v databázach CC, WoS a SCOPUS.
Komisia konštatuje, že predložený materiál delenia miezd je veľmi podrobný a podľa
zvolených kritérií objektívne hodnotí prínos každého pracoviska. Komisia odporúča vedeniu
fakulty zvážiť prijímanie nových zamestnancov vzhľadom na ekonomickú situáciu daného
pracoviska a otvoriť tému personálnej politiky (počet, štruktúra a platy zamestnancov).
Komisia odporučila schváliť všetky preložené návrhy.
Členovia AS nemali otázky do rozpravy, uskutočnilo sa hlasovanie a prijalo sa uznesenie č.
1/3/2019, 2/3/2019 a 3/3/2019.

hlasovanie
metodika, rozpis miezd
a rozpočet 2019
pripomienky k
metodike
odporúčanie Vedeniu

3.

za

proti

zdržal sa

32

0

0

32

0

0

32

0

0

Návrh dekanky o použití finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných
zdrojov na rok 2019:
a) Jesseniovej lekárskej fakulty UK
b) Vysokoškolského internátu a jedálne JLF UK
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Návrhy predložila dekanka a p. tajomníčka podrobne informovala členov o rozdelení týchto
finančných prostriedkov.
Komisia pre rozpočet a hospodárenie vzala na vedomie plánované použitie finančných
prostriedkov, ako aj uvedený rozdiel (príjmy - výdavky) a podporila celý návrh na rozdelenie
finančných prostriedkov z vlastných zdrojov a nedotačných zdrojov JLF UK na rok 2019 vrátane
príloh a odporučila AS predložený návrh schváliť.
Komisia vzala na vedomie aj výšku prečerpania finančných prostriedkov s tým, že prekročenie
výdavkov bude kryté príjmami z nerozdeleného kladného výsledku hospodárenia VIaJ
z predchádzajúcich rokov (rezervný fond).
Do rozpravy sa neprihlásil žiadny člen AS, následne sa uskutočnilo hlasovanie, v ktorom sa
prijalo uznesenie č. 4/3/2019.
hlasovanie
vlastné výnosy
a nedotačné zdroje JLF
UK a VIaJ

4.

za

proti

zdržal sa

32

0

0

Voľba zástupcu JLF UK do Rady vysokých škôl SR
Na základe výzvy z Rady vysokých škôl SR z dôvodu skončeniu funkčného obdobia jej členov,
predsedníctvo AS navrhlo, aby v RVŠ SR pokračovala súčasná členka prof. Švihrová, ktorá
tento návrh prijala. Následne sa uskutočnilo tajné hlasovanie a prijalo sa uznesenie č. 5/3/2019.
hlasovanie
prof. Švihrová

5.

za
28

proti
0

zdržal sa
1

Návrh dekanky na zmenu funkčnej štruktúry Kliniky detí a dorastu JLF UK a UNM
Návrh predložila a zdôvodnila dekanka. Komisia pre rozpočet a hospodárenie nemala
pripomienky k zmene funkčnej štruktúry. Do rozpravy sa neprihlásil žiadny člen AS, uskutočnilo
sa hlasovanie a prijalo sa uznesenie č. 6/3/2019.
hlasovanie
zmena štruktúry

6.

za
29

proti
0

zdržal sa
0

Informácie Vedenia JLF UK
a) dekanka prof. Čalkovská informovala:
- o súčasnej situácii týkajúcej sa odpredaja pozemkov, na ktorých bude nová nemocnica;
o stiahnutí návrhu z AS UK rektorom UK, o vytvorení komisie na odpredaj a ďalšom postupe,
- o národnej výzve na vybudovanie biobanky, o ktorú by JLF UK mala záujem, aby bola
vybudovaná v Martine,
- o pripravovaných oslavách 50. výročia JLF UK,
3

b) prodekan doc. Kolarovszki informoval:
- o účasti na Rade kvality UK za prítomnosti rektora UK; predsedníčkou rady sa stala prof.
MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., prorektorka pre rozvoj a kvalitu UK,

c) prodekan prof. Dobrota informoval:
- že JLF UK získala 31 nových grantov UK v celkovej finančnej dotácii 31 750 Eur;
- že je podaných 25 grantov VEGA a 5 grantov KEGA, ktoré sú zatiaľ v procese hodnotenia,
d) prodekan prof. Švihra informoval:
- že 3.-4. júna 2019 sa uskutočnia prijímacie pohovory na doktorandské štúdium,
- že 30. apríla 2019 sa uskutoční 40. konferencia ŠVOČ,
- že na základe nariadenia MZ SR sa vytvorila požiadavka na tzv. kmeň aj v iných
špecializáciách ako boli doteraz,
- že Rezidentské štúdium bude ďalej rozširované o lôžkových lekárov – špecialistov; prijímacie
konanie sa uskutoční 1. októbra 2019,
e) prodekanka prof. Halašová informovala:
- že v súčasnosti je evidovaných 257 prihlášok na všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku,
f) prodekan prof. Mokrý informoval:
- že sa v súčasnosti odovzdávajú diplomové práce študenti všeobecného lekárstva,
- že 10.-14. júna 2019 sa uskutočnia prijímacie pohovory na pregraduálne štúdium na JLF UK,
- o žiadosti spoločnosti AGEL SK o prezentáciu štipendijného programu pre študentov
všeobecného lekárstva a zubného lekárstva,
g) doc. Statelová informovala:
- o podanom návrhu zaradiť do prijímacích pohovorov na študijný program zubné lekárstvo aj
hodnotenie manuálnej zručnosti uchádzača o štúdium; v súčasnosti sa vykonáva pilotná
štúdia,
h) tajomníčka Ing. Červeňová informovala:
- o povinnosti JLF UK zabezpečiť online napojenie elektronických registračných pokladníc na
portál Finančnej správy v rámci projektu eKasa,
- o odpovedi akciovej spoločnosti MAGNA ENERGIA, a. s., dodávateľa elektrickej energie
pre UK v Bratislave, podľa ktorej nie je možné znížiť ceny elektrickej energie,
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- o možnosti darovať 2 % z daní Martinskému klubu medikov,
- o odpovedi ekonomického riaditeľa UNM k možnosti stravovania študentov v jedálni UNM,
zástupcovia študentov vypracujú analýzu záujmu o stravovanie študentov v jedálni UNM.

7.

Rôzne
- prof. Drobná Sániová mala otázku ohľadom výšky úväzku interných doktorandov JLF UK v
UNM a možnosti ich zaradenia do špecializačného štúdia; prodekan prof. Švihra, dekanka a
predsedníčka AS odpovedali, že zvyšovanie úväzku do 0,5 a dofinancovanie fakultou je
finančne náročné a upustilo sa od neho; v súčasnosti je na zaradenie potrebný minimálny
úväzok 0,2 a prax v rámci špecializačného štúdia je tak 5-násobne dlhšia; prodekan prof.
Švihra uviedol, že SZU neakceptuje pohotovostné služby do pracovného úväzku; MUDr. M.
Hanko informoval, že LF v Košiciach akceptovala úväzok 0,5 ako plný do špecializačného
štúdia,
- predsedníčka AS informovala o najbližšom zasadnutí predsedníctva AS, ktoré bude 6. mája
2019 a zasadnutie AS sa uskutoční dňa 13. mája 2019,
- predsedníčka AS ďalej vyzvala členov komisií AS, aby zaslali svoje pripomienky k návrhu
Štatútu JLF UK najneskôr do 3. mája 2019,
- doc. Statelová informovala, že sa zaoberajú pripomienkami študentov zubného lekárstva,
- prof. Mokrý informoval, že na zasadnutí AS UK bude prerokovávaný návrh na zrušenie
indexov na celej UK.

UZNESENIA:
Uznesenie č. 1/3/2019: AS JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 písm. e) zákona o vysokých
školách a v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. f) Štatútu JLF UK v Martine:
a) schvaľuje Metodiku rozpisu dotácie štátneho rozpočtu na JLF UK v Martine na programy,
podprogramy do úrovne položiek a podpoložiek na rok 2019;
b) schvaľuje rozpis miezd pracoviskám a účelovým zariadeniam JLF UK na rok 2019, pričom sa
garantuje financovanie nákladov na mzdy všetkým pracoviskám a na celý rok,
c) schvaľuje rozpočet výnosov a nákladov JLF UK na rok 2019:
 v predpokladanom objeme výnosov v hlavnej činnosti 24 350 217 EUR a výnosov
v zdaňovanej činnosti 190 000 EUR,
 v predpokladanom objeme nákladov v hlavnej činnosti 24 350 217 EUR a nákladov
v zdaňovanej činnosti 180 500 EUR,
 v predpokladanom kladnom výsledku hospodárenia v hlavnej činnosti vo výške 0 EUR a
v zdaňovanej činnosti 9 500 EUR.
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Uznesenie č. 2/3/2019: AS JLF UK odporúča Vedeniu JLF UK zasielať pripomienky
k Metodike rozpisu dotácie štátneho rozpočtu prostredníctvom Vedenia UK ministerke školstva,
vedy, výskumu a športu.
Termín: priebežne
Uznesenie č. 3/3/2019: AS JLF UK odporúča Vedeniu JLF UK zaoberať sa existujúcou
štruktúrou zamestnancov, jej rozširovaním, ako i finančným ohodnotením zamestnancov.
Termín: do konca akademického roka 2018/2019
Uznesenie č. 4/3/2019: AS JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 písm. e) zákona o vysokých školách
a v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. f) Štatútu JLF UK v Martine schvaľuje použitie finančných
prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov na rok 2019:
a) Jesseniovej lekárskej fakulty UK,
b) Vysokoškolského internátu a jedálne JLF UK.
Uznesenie č. 5/3/2019: AS JLF UK v zmysle Čl. 18 ods. 1 písm. m) Štatútu JLF UK zvolil ako
zástupcu JLF UK do Rady vysokých škôl SR prof. MUDr. Vieru Švihrovú, CSc.
Uznesenie č. 6/3/2019: AS JLF UK v zmysle Čl. 18 ods. 1 písm. p) Štatútu JLF UK schvaľuje
zmenu funkčnej štruktúry Kliniky detí a dorastu JLF UK a UNM nasledovne:
 zvýšenie počtu vedecko-pedagogických zamestnancov o 1 v kategórii profesor,
 zníženie počtu vedecko-pedagogických zamestnancov o 1 v kategórii docent,
Štruktúra pracovných miest vysokoškolských učiteľov, vedecko-výskumných pracovníkov
a štruktúra funkcií profesorov a docentov podľa študijných odborov
Pracovisko
Klinika detí a dorastu
– schválená štruktúra
Klinika detí a dorastu
– návrh na zmenu

VedeckoOdborní
Asistent/lektor výskumný Spolu
asistenti
pracovník

Profesori

Docenti

1

4

3,1

0

0

8,1

2

3

3,1

0

0

8,1

V Martine 7.5.2019
Zapísala: Ing. J. Trimajová
Overili: prof. RNDr. P. Kaplán, CSc. a M. Mikitová

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