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Zápisnica 

 zo zasadania Akademického senátu JLF UK dňa 9.6.2020 

 

Prítomní: 

podľa prezenčných listín 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

Zasadanie AS 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 a členovia AS ho jednomyseľne schválili: 

1. Otvorenie zasadnutia 

Schválenie programu  

Overovatelia zápisnice  

2. Návrh dekanky na Študijný poriadok JLF UK 

3. Návrh dekanky na študijné plány na akademický rok 2020/2021 

4. Návrh dekanky na dodatok k vnútornému predpisu č. 33/2016 - Organizačný poriadok JLF UK 

5. Návrh dekanky na Organizačný poriadok BioMedu 

6. Návrh dekanky na zmenu funkčnej štruktúry:  

a. Ústavu histológie a embryológie JLF UK 

b. Ústavu ošetrovateľstva JLF UK 

7. Výročná správa o činnosti JLF UK za rok 2019 

8. Výročná správa o hospodárení JLF UK za rok 2019 

9. Informácie Vedenia JLF UK 

10. Rôzne 

 

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

program 26 0 0 

 

Overovatelia zápisnice  

Predsedníctvo AS navrhlo za overovateľov zápisnice doc. Mellovú a Mgr. Lepiešovú.   

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

overovatelia 26 0 0 

 

2. Návrh dekanky na Študijný poriadok JLF UK 

Pedagogická komisia AS prerokovala návrh a mala k nemu nasledovné pripomienky a odporúčania: 

• Čl. 9 Študijný plán – kompletne vynechať odsek 9 z dôvodu duplicity (informácia v ňom 

obsiahnutá je už vyjadrená v odseku 3) 

• Čl. 14 Kontrolné etapy štúdia – vynechať vetu v odseku 4, ktorá nie je aplikovateľná na JLF UK 

„Vo filologických študijných programoch môže byť záverečná práca napísaná a obhajovaná aj v 

jazyku, v ktorom sa študijný program uskutočňuje, a to aj bez súhlasu fakulty.“ 

• vynechať niektoré časti viet / formulácie, ktoré nie sú aplikovateľné pre JLF UK: 

Čl. 33 Oponenti dizertačnej práce a ich posudky  

odsek 6d: „alebo umenia“ 

odsek 7: „alebo umeleckého“ 

Čl. 34 Obhajoba dizertačnej práce  
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odsek 1: „alebo na samostatnú teoretickú a tvorivú umeleckú činnosť“ 

odsek 6: „alebo ako umelecká rozprava o vytvorenom umeleckom diele alebo predvedenom 

umeleckom výkone“ 

odsek 7e: „alebo umelecká“ 

• Čl. 40 Spoločné ustanovenia – odsek 1: „Na študenta, ktorý sa zúčastňuje na praktickej výučbe a 

praxi, sa vzťahujú všeobecné predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a pracovných 

podmienkach žien“ – navrhujeme preveriť, či na UK existuje určitý osobitný vnútorný predpis, 

ktorý by upravoval detaily implementácie druhého spomínaného predpisu Pracovné podmienky 

žien, mladistvých a zamestnancov starajúcich sa o dieťa mladšie ako tri roky (Zákon č. 311/2001 

Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov) do praktickej výučby 

 

Študentská časť nemala pripomienky. V rozprave prodekan prof. Mokrý za predpokladu schválenia 

senátom, povedal, že zapracuje všetky pripomienky Pedagogickej komisie. Predsedníčka AS uviedla, 

že v prvom ročníku a aj na praktických cvičeniach študenti absolvujú školenie BOZP. P. tajomníčka 

informovala, že u zamestnancov je to riešené vo VP č. 1/2012 – Smernica dekana na ochranu 

pracovných podmienok žien. Prodekan prof. Mokrý doplnil, že v tomto návrhu je to riešené identicky 

so Študijným poriadkom UK. Na návrh viacerých členov AS, predsedníčka AS navrhla prijať 

uznesenie, ktoré by zaväzovalo dekanku preveriť, či na UK existuje predpis, ktorý upravuje 

podmienky praktickej výučby tehotných študentiek a matiek starajúcich sa o deti do 3 rokov. 

 

Po rozprave sa uskutočnilo hlasovanie a prijali sa uznesenia č. 1/4/2020 a č. 2/4/2020.  

hlasovanie za proti zdržal sa 

1/4/2020 26 0 0 

2/4/2020 26 0 0 

 

3. Návrh dekanky na študijné plány na akademický rok 2020/2021 

Pedagogická komisia a študentská časť AS nemali pripomienky. Do rozpravy sa nikto neprihlásil 

a AS prijal uznesenie č. 3/4/2020.  

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

3/4/2020 26 0 0 

 

4. Návrh dekanky na dodatok k vnútornému predpisu č. 33/2016 - Organizačný poriadok JLF 

UK 

 

Právna komisia nedodala stanovisko do stanoveného termínu, pretože nebola uznášaniaschopná. 

Počas rozpravy z členov AS nikto nemal pripomienky a prijalo sa uznesenie č. 4/4/2020.  

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

4/4/2020 26 0 0 
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5. Návrh dekanky na Organizačný poriadok BioMedu 

Právna komisia nedodala stanovisko. Vedecká komisia mala nasledovné pripomienky:  

• v článku 4. špecifikovať spôsob ochrany duševného vlastníctva. 

• v článku 5. bod 6: Riaditeľ BioMedu udeľuje vo výnimočných situáciách súhlas s participáciou 

vedecko-výskumných zamestnancov BioMedu na pregraduálnej výučbe na vedecko-

pedagogických pracoviskách JLF UK vynechať časť „vo výnimočných situáciách“, okrem iného 

aj vzhľadom na body 4g v článkoch 6. a 7., v ktorých sa deklaruje zabezpečenie kariérneho rastu 

zamestnancov. 

• v článku 6. Centrálne laboratóriá by malo byť uvedené, že vedúci centrálnych laboratórií sú 

kmeňoví zamestnanci BioMedu, aby nevznikali rozpory v rámci kompetencií a vyžadovania 

povinností zamestnancov. 

 

Riaditeľka BioMedu sa vyjadrila, že všetky pripomienky akceptuje a budú zapracované do 

organizačného poriadku. AS následne hlasoval a prijal uznesenie č. 5/4/2020.  

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

5/4/2020 26 0 0 

 

6. Návrh dekanky na zmenu funkčnej štruktúry:  

a. Ústavu histológie a embryológie JLF UK 

b. Ústavu ošetrovateľstva JLF UK 

 

Komisia pre rozpočet a hospodárenie odporučila návrhy schváliť. Do rozpravy sa nikto neprihlásil 

a prijali sa uznesenia č. 6/4/2020 a 7/4/2020.  

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

6/4/2020 26 0 0 

7/4/2020 26 0 0 

 

7. Výročná správa o činnosti JLF UK za rok 2019 

Vedecká komisia odporučila schváliť bez pripomienok. Doc. Šimera sa spýtal na absenciu 

Centrálneho zverinca v správe. Dekanka odpovedala, že je súčasťou finančnej časti správy 

o hospodárení a že základné informácie o činnosti Centrálneho zverinca sa zapracujú do výročnej 

správy za rok 2020. Ostatní členovia AS nemali pripomienky a prijali uznesenie č. 8/4/2020.  

 

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

8/4/2020 26 0 0 
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8. Výročná správa o hospodárení JLF UK za rok 2019 

Komisia pre rozpočet a hospodárenie nemala pripomienky.  P. tajomníčka predložila podrobnejšie 

informácie zo správy. Ing. Strnádel sa pýtal na možnosť využitia kolektorov na budovách fakulty. 

Dekanka privítala tento návrh a prisľúbila, že fakulta sa bude zaujímať o možný grant. Prof. 

Višňovský sa spýtal na aktuálnu situáciu výstavby Nemocnice budúcnosti, aktuálne informácie 

ohľadom projektovej dokumentácie podala dekanka. Po rozprave AS prijal uznesenie č. 9/4/2020.  

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

9/4/2020 26 0 0 

 

9. Informácie Vedenia JLF UK 

a) dekanka:  

- poďakovala členom AS za spoluprácu per rollam v uplynulých mesiacoch,  

- informovala, že MŠVVaŠ SR univerzite garantovalo financie na 10 mesiacov roka 2020, 

fakulta zatiaľ dostáva každý mesiac 1/12 financií,  

- MŠVVaŠ nám ponúklo dotáciu 10 tisíc € na jedného študenta v prípade, že prijmeme 50 

študentov naviac v programe všeobecné lekárstvo,  

- informovala o záujme fakulty na testovaní COVID-19, 

- informovala o aktuálnom stave a výdavkoch na výstavbu Nemocnice budúcnosti, 

- uviedla, že promócie sa uskutočnia v júli 2020, 

 

b) prodekan prof. Mokrý:  

- doplnil informáciu dekanky, že promócie pre VL v anglickom jazyku budú na konci augusta 

a pre VL v slovenskom jazyku 10. júla,  

- poďakoval pedagógom a zamestnancom AKAS a UIT za spoluprácu počas dištančnej 

výučby, 

- prijímacie konanie sa uskutoční tento rok online pre VL v slovenskom jazyku 20. júna a pre 

ZL dňa 27. júna;  náhradný termín pre VL bude 27. júna a pre ZL dňa 20. júna,   

- informoval o petícii proti realizácii prijímacieho konania online, Vedenie JLF UK sa 

rozhodlo ostať pri online forme, 

- informoval o aktuálne prebiehajúcich štátnych skúškach,  

- uviedol, že diplomové práce sa odovzdávali elektronicky a táto forma sa ukazuje ako 

vyhovujúca a skúšobné komisie sú menšie,  

- doplňujúce skúšky pre lekárov z tretích krajín sa presunuli z marca na október 2020,  

 

c) prodekanka doc. Bašková:  

- informovala o štátnych skúškach v nelekárskych študijných programoch,  

- uviedla, že tento akademický rok fakulta prijme všetkých uchádzačov na nelekárske ŠP bez 

prijímacieho konania – podmienečne je prijatých:  

o v Bc. programe dennej formy ošetrovateľstva 57 uchádzačov,  

o v Bc. programe externej formy ošetrovateľstva 9 uchádzačov, 

o v dennej forme pôrodnej asistencie 31, 

o v externej forme pôrodnej asistencie 13, 

o v Bc. programe vo verejnom zdravotníctve 16, 

o v Mgr. programe dennej formy ošetrovateľstva 20 ,  

o v Mgr. programe dennej formy verejného zdravotníctva 5,  

 

 

d) prodekanka prof. Halašová:  
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- uviedla, že je 384 uchádzačov prihlásených na VL v anglickom jazyku, prijímacie konanie sa 

uskutoční 13. júna, 

- druhé kolo bude 15. augusta a je zatiaľ prihlásených 150 uchádzačov, deadline na podávanie 

prihlášok je 15. júla, 

 

e) prodekanka doc. Statelová:  

- informovala o priebehu štátnych skúšok v zubnom lekárstve, 

- uviedla, že na ZL je prihlásených 169 uchádzačov,  

 

f) prodekan prof. Švihra:  

- uviedol, že aj v doktorandskom štúdiu sa dizertačné práce odovzdávali elektronicky (a táto 

forma sa ukazuje ako vyhovujúca) a budú sa  uchovávať na CD nosičoch,  

- obhajoby sa uskutočnia na konci augusta 2020,  

- prijímacie konanie na doktorandské štúdium prebehlo 4-5. júna 2020, bolo prihlásených 23 

uchádzačov v dennej forme a 18 v externej forme,  

- 15. júna bude zasadať prijímacia komisia, 

- informoval, že bol podpísaný nový zákon č. 125/2020 Z. z., ktorý mení a dopĺňa zákon č. 

578/2004 Z. z., okrem iného v jednom paragrafe pozastavuje ďalšie vzdelávanie 

zdravotníckych pracovníkov na obdobie trvania núdzového stavu v SR, zákon nadobudol 

platnosť 21. 05. 2020. Od tohto dátumu až do zrušenia krízovej situácie môžu vzdelávacie 

ustanovizne realizovať len záverečné skúšky sústavného vzdelávania, ale v NR SR sa 

aktuálne v druhom čítaní prerokúva novela, ktorou by mal byť uvedený paragraf vypustený,  

 

g) prodekan prof. Dobrota:  

- informoval o príprave v BioMede na testovanie koronavírusu,  

- informoval, že bude vyhlásená výzva „COVID-19“ na granty APVV v celkovej výške 8 mil. 

Eur; BioMed je plne schopný testovať COVID-19, 

 

h) tajomníčka Ing. Červeňová:  

- poďakovala všetkým vedúcim informačných a účelových pracovísk (VI, ŠJ, AKAS...) za 

súčinnosť a spoluprácu pri zavádzaní  bezpečnostných a hygienických opatrení v súvislosti 

s pandémiou koronavírusu,  

- informovala o dočasnej viazanosti finančných prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2020, 

ďalej informovala, že: 

- sa v súčasnosti sa uskutočňuje oprava strechy nad blokom C Teoretických ústavov V. Mézeša,  

- v Študentskej jedálni sa opravil havarijný stav vzduchotechniky,  

- MŠVVaŠ informovalo, že nebude refundovať výdavky na rekreačné poukazy na rok 2020,   
- spoločnosť TAX-AUDIT Slovensko, spol. sr.o., Trnava vykonala záverečný audit účtovnej 

jednotky UK v Bratislave za overované obdobie roka 2019, JLF UK mala identifikované len 

jedno zistenie, ktoré sa týkalo účtovania predpisu školného, 

- MŠVVaŠ SR požiadalo fakultu analyzovať dopad pandémie na výpadok príjmov a zvýšené 

čerpanie výdavkov; za JLF UK predstavuje aktuálny výpadok príjmov 207 tis. Eur (najviac za 

bytné a stravovanie) a zvýšené výdavky vo výške 122 tis. Eur (z toho najviac mzdy 

zamestnancov ŠJ aVI, ktoré neboli pokryté príjmami), 

- minister MŠVVaŠ podpísal dodatok č. 3 k Dotačnej zmluve, na základe ktorého sme dostali 

finančné prostriedky na granty VEGA a KEGA,  

 

10.Rôzne 

Predsedníčka študentskej časti poďakovala Vedeniu a pedagógom za spoluprácu a dištančnú 

výučbu.  
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Predsedníčka AS poďakovala za spoluprácu členom AS pri per rollam hlasovaniach. 

Informovala o odpovedi prorektora Masaryka na uznesenie AS o nových logách; UK dá 

vypracovať tri návrhy na nové logo fakulty.  

Informovala, že Rada vysokých škôl poslala svojim členom na pripomienkovanie materiál o 

poplatkoch pre akreditačnú agentúru, kde by si fakulty mali samé platiť za akreditácie.  

Informovala, že na zasadnutí AS UK dňa 24. júna bude preberaná metodika rozpisu dotácie 

štátneho rozpočtu na rok 2020.  

Najbližšie zasadnutie Predsedníctva AS je plánované na 7. septembra a zasadnutie AS 14. 

septembra 2020.  

 

 

 

 

UZNESENIA:  

 

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

Študijný poriadok JLF UK so zapracovaním návrhu Pedagogickej komisie v bodoch 1-3 

a odporúča jeho predloženie na schválenie Akademickému senátu UK.  

 

Uznesenie č. 2/4/2020: AS JLF UK ukladá dekanke  preveriť, či na UK existuje vnútorný 

predpis, ktorý by upravoval detaily implementácie čl. 40 ods. 1 Študijného poriadku (Zákon č. 

311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov) do praktickej výučby. 

 

Uznesenie č. 3/4/2020: AS JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. j) Štatútu JLF UK prerokoval 

a berie na vedomie študijné plány študijných programov všeobecné lekárstvo v jazyku 

slovenskom a v jazyku anglickom, zubné lekárstvo a nelekárskych študijných programov pre 

akademický rok 2020/2021.  

Na rokovanie Vedeckej rady JLF UK určuje zástupcu študentskej časti AS JLF UK Janu 

Dudášikovú.  

 

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

dodatok k vnútornému predpisu č. 33/2016 – Organizačný poriadok JLF UK. 

 

Uznesenie č. 5/4/2020: AS JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. a) Štatútu JLF UK schvaľuje 

Organizačný poriadok BioMedu so zapracovaním pripomienok Vedeckej komisie týkajúcich sa 

čl. 4 a čl. 6.  

 

Uznesenie č. 6/4/2020: AS JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. p) Štatútu JLF UK schvaľuje 

na Ústave histológie a embryológie JLF UK: 

- zvýšenie počtu vedecko-pedagogických zamestnancov o 1 miesto v kategórii docent, 

- zvýšenie počtu vedecko-pedagogických zamestnancov o 1 miesto v kategórii odborný asistent, 

- zníženie počtu vedecko-výskumných pracovníkov o 1 miesto,  

- zníženie počtu nepedagogických zamestnancov o 1 miesto v kategórii laborant.  

Štruktúra pracovných miest vysokoškolských učiteľov, vedecko-výskumných pracovníkov a štruktúra 

funkcií  profesorov a docentov podľa študijných odborov  

  Profesori Docenti 
Odborní 

asistenti 
Asistent/lektor 

Vedecko-

výskumný 

pracovník 

Spolu 

Schválená štruktúra 1 1 5 0 0 7 
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 Štruktúra nepedagogických zamestnancov 

 
Administratívny 

pracovník 
Laborant Technik Robotník Spolu 

Schválená štruktúra 1 2 0 0,5 3,5 

 

Uznesenie č. 7/4/2020: AS JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. p) Štatútu JLF UK schvaľuje 

na Ústave ošetrovateľstva JLF UK:  

- zvýšenie počtu vedecko-pedagogických zamestnancov o 1 miesto v kategórii docent,  

- zníženie počtu vedecko-pedagogických zamestnancov o 1 miesto v kategórii odborný asistent. 
 

Štruktúra pracovných miest vysokoškolských učiteľov, vedecko-výskumných pracovníkov 

a štruktúra funkcií  profesorov a docentov podľa študijných odborov  

  Profesori Docenti 
Odborní 

asistenti 
Asistent/lektor 

Vedecko-

výskumný 

pracovník 

Spolu 

Schválená štruktúra 1 3 8 0,5 0 12,5 

 

 

Uznesenie č. 8/4/2020: AS JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. i) Štatútu JLF UK schvaľuje 

Výročnú správu o činnosti JLF UK za rok 2019.  

 

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

Výročnú správu o hospodárení JLF UK za rok 2019.  

 

 

 

 

V Martine 18.6.2020                                          

Zapísala: Ing. J. Trimajová     

Overili: doc. Mellová a Mgr. Lepiešová  

 

 

 

 

 

 

 

      prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc. 

                                                                         predsedníčka AS JLF UK 

 


