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Zápisnica 

zo zasadania Akademického senátu JLF UK dňa 7.12.2020 

 

Prítomní: podľa prezenčných listín (20 zamestnancov prezenčne a 1 dištančne, 2 študenti 

prezenčne a 2 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. Návrh dekanky na vymenovanie prodekana pre pedagogickú činnosť v študijnom 

programe všeobecné lekárstvo pre študentov študujúcich v jazyku anglickom a 

zahraničné vzťahy  

3. Návrh dekanky na zmenu funkčnej štruktúry: 

a. Gynekologicko-pôrodníckej kliniky 

b. Ústavu molekulovej biológie a genomiky 

4. Návrh dekanky na organizačné zabezpečenie a podmienky prijatia na doktorandské 

štúdium na AR 2021/2022 

5. Návrh dekanky na výšku školného a poplatkov súvisiacich so štúdiom v AR 2021/2022 

6. Návrh dekanky na zmenu Organizačného poriadku BioMedu  

7. Informácie Vedenia JLF UK 

8. Rôzne 

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

program 25 0 0 

 

Overovatelia zápisnice  

Predsedníctvo AS navrhlo za overovateľov zápisnice prof. Švihrovú a M. Ružinského.  

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

overovatelia 25 0 0 
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2. Návrh dekanky na vymenovanie prodekana pre pedagogickú činnosť v študijnom 

programe všeobecné lekárstvo pre študentov študujúcich v jazyku anglickom a 

zahraničné vzťahy  

 

Návrh predložila dekanka. Pedagogická komisia podporila návrh na nového prodekana. 

Členovia AS hlasovali o návrhu tajne a prijali uznesenie č. 1/9/2020.  

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

prodekan 22 0 3 

 

3. Návrh dekanky na zmenu funkčnej štruktúry: 

a. Gynekologicko-pôrodníckej kliniky 

b. Ústavu molekulovej biológie a genomiky 

 

Oba návrhy predstavila bližšie dekanka. Komisia pre rozpočet a hospodárenie nemala 

pripomienky ani k jednej zmene štruktúry. AS prijal uznesenia č. 2/9/2020 a č. 3/9/2020.  

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

Gynek.-pôrod. klinika 25 0 0 

Ústav molek. biológie 25 0 0 

 

4. Návrh dekanky na organizačné zabezpečenie a podmienky prijatia na doktorandské 

štúdium na AR 2021/2022 

 

Návrh predložila dekanka. Pedagogická komisia súhlasila s návrhom. Členovia AS tiež 

nemali pripomienky a prijali uznesenie č. 4/9/2020.  

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

doktorandské štúdium 

v AR 2021/2022 
25 0 0 

 

5. Návrh dekanky na výšku školného a poplatkov súvisiacich so štúdiom v AR 2021/2022 

 

Návrh predložila dekanka. Komisia pre rozpočet a hospodárenie nemala pripomienky. 

Študentská časť AS odsúhlasila všetky zmeny oproti minulému AR. Členovia AS následne 

prijali uznesenie č. 5/9/2020.  

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

školné a poplatky v AR 

2021/2022 
25 0 0 

 

6. Návrh dekanky na zmenu Organizačného poriadku BioMedu  

 

Návrh bližšie predstavila dekanka. Právna komisia súhlasila s návrhom. Členovia AS prijali 

uznesenie č. 6/9/2020.  
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hlasovanie za proti zdržal sa 

zmena Organ. poriadku 

BioMedu 
25 0 0 

 

 

7. Informácie Vedenia JLF UK 

 

a) p. dekanka prof. Čalkovská: 

- informovala o stave vo výstavbe „Nemocnice budúcnosti“; spoločnosť Pantograph 

pripravila a odovzdala dokumentáciu na územné konanie 

- informovala o aktuálnom stave v projekte „Biobanky“, kde sa prefinancuje 17 mil. Eur 

a JLF UK má ďalších 6 partnerov projektu 

- vyhodnotila dotazník spokojnosti zamestnancov JLF UK za AR 2019/2020 

 

b) prodekan prof. Dobrota: 

- informoval, že v dňoch 8.-9.12.2020 sa uskutoční zasadnutie Vedeckej rady JLF UK, kde 

sa uskutoční habilitácia MUDr. Chomovej a inauguračné konanie doc. Dedinskej 

- uviedol, že JLF UK má záujem o čerpanie finančných prostriedkov zo ŠF EÚ v oblasti 

rozvoja simulačnej výučby 

 

c) prodekan prof. Švihra: 

- informoval o novom programe s názvom „Bioštatistika“ v rámci doktorandského štúdia 

- na ďalšom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov momentálne prebiehajú reakreditácie 

na MZ SR, v rámci ktorých bude akreditovaných 20 špecializačných programov a 5 

nových špecializačných programov 

 

d) prodekan prof. Mokrý: 

- informoval, že Vedenie UK nepovolilo prezenčnú formu skúšania na JLF UK počas 

najbližšieho skúškového obdobia v ZS AR 2020/2021 

 

e) p. tajomníčka Ing. Červeňová: 

- uviedla, že MŠVVaŠ SR nebude krátiť rozpočet dotácií a JLF UK dostane všetky 

schválené finančné prostriedky na rok 2020 

- informovala o závierkových prácach na JLF UK 

- informovala, že študentom JLF UK boli vyplatené základné motivačné štipendiá, 

mimoriadne štipendiá a zvýši sa aj suma vyplatených odborových štipendií študentom  

 

8. Rôzne 

Predsedníčka AS poďakovala prodekanke prof. Halašovej za odvedenú prácu v rámci jej 

funkčného obdobia. 

Informovala, že na webovej stránke MŠVVaŠ SR bola zverejnená metodika rozpisu dotácií 

zo ŠR na rok 2021.  

Pripomenula, že na jar 2021 budú riadne voľby do zamestnaneckej časti AS JLF UK. 
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Prof. Adamicová sa informovala o vianočnom stretnutí zamestnancov, p. dekanka jej 

odpovedala, že tento rok sa z dôvodu hygienických opatrení neuskutoční. 

 

UZNESENIA: 

 

Uznesenie č. 1/9/2020: AS JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. d) Štatútu JLF UK schvaľuje 

vymenovanie MUDr. Martina Janíka, PhD. za prodekana pre pedagogickú činnosť v študijnom 

programe všeobecné lekárstvo pre študentov študujúcich v jazyku anglickom a zahraničné 

vzťahy na funkčné obdobie od 1. 2. 2021 do 31. 1. 2025. 

 

Uznesenie č. 2/9/2020: AS JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. p) Štatútu JLF UK schvaľuje 

na Gynekologicko-pôrodníckej klinike zmenu funkčnej štruktúry nasledovne: 

  Profesori Docenti 
Odborní 

asistenti 
Asistent/lektor 

Vedecko-

výskumný 

pracovník 

Spolu 

Schválená štruktúra 2 2 6 1 0 11 

 

Uznesenie č. 3/9/2020: AS JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. p) Štatútu JLF UK schvaľuje 

na Ústave molekulovej biológie a genomiky zmenu funkčnej štruktúry nasledovne: 

  Profesori Docenti 
Odborní 

asistenti 
Asistent/lektor 

Vedecko-

výskumný 

pracovník 

Spolu 

Schválená štruktúra 0 2 0 0 0 2 

 

Uznesenie č. 4/9/2020: AS JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. k) Štatútu JLF UK schvaľuje 

organizačné zabezpečenie a podmienky prijatia na doktorandské štúdium na AR 2021/2022. 

 

Uznesenie č. 5/9/2020: AS JLF UK vyjadruje súhlas s výškou školného a poplatkov spojených 

so štúdiom v akademickom roku 2021/2022 a odporúča dekanke predložiť návrh na schválenie 

rektorovi UK. 

Uznesenie č. 6/9/2020: AS JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. a) Štatútu JLF UK schvaľuje 

zmenu Organizačného poriadku BioMedu. 

 

 

 

V Martine 8.12.2020                                          

Zapísala: Ing. J. Trimajová     

 

 

 

 

 

 

      prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc. 

                                                                         predsedníčka AS JLF UK 

 


