Zápisnica
zo zasadania Akademického senátu Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine
konaného dňa 23. mája 2011
- členovia AS: prof. MUDr. K. Adamicová, PhD., doc. MUDr. M. Adamkov, CSc., mim.
prof., prof. MUDr. P. Bánovčin, CSc., doc. Mgr. M. Bašková, PhD., Mgr. I. Bóriková,
PhD., doc. RNDr. A. Drgová, CSc., doc. RNDr. P. Kaplán, CSc., mim. prof., RNDr. Z.
Lasabová, PhD., Ing. A. Lepejová, CSc., doc. MUDr. J. Ľupták, PhD., doc. MUDr. Y.
Mellová, CSc., MUDr. A. Mikolajčík, PhD., prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc., doc. MUDr.
J. Sadloňová, CSc., prof. MUDr. B. Sániová, PhD., doc. MUDr. D. Statelová, PhD.,
MUDr. V. Švihrová, CSc., doc. MUDr. J. Višňovský, CSc., mim. prof., prof. MUDr. M.
Zibolen, CSc., Z. Babišová, T. Buday, J. Holjenčík, M. Kendra, L. Stodola, V. Timková,
MUDr. J. Ţuffová
- členovia Vedenia: prof. MUDr. J. Danko, CSc., prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD., prof.
MUDr. P. Galajda, CSc., doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. prof., doc. MUDr. O. Osina,
PhD., doc. MUDr. R. Péčová, PhD., Ing. Ľ. Červeňová
Ospravedlnení:
- členovia AS: MUDr. B. Kolarovszki, PhD., prof. MUDr. M. Mokáň, DrSc., FRCP Edin.,
A. Antošíková, M. Bánová, K. I. Holm, K. Jánošíková, I. Majling
Akademický senát JLF UK (ďalej len „AS“) bol uznášaniaschopný. Zasadanie viedla
predsedníčka AS prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc.
P. predsedníčka AS JLF UK predloţila a AS schválil nasledovný program zasadania:
1. Návrh dekana na rozpis dotácie štátneho rozpočtu na rok 2011 na programy
a podprogramy a návrh rozpisu miezd na pracoviská a súčasti JLF UK
2. Návrh dekana na pouţitie finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných
zdrojov JLF UK na rok 2011
3. Výročná správa o činnosti JLF UK za rok 2010
4. Návrh dekana na študijné plány v magisterskom študijnom programe pôrodná asistencia
5. Návrh dekana na výšku školného a poplatkov v externej forme štúdia magisterských
študijných programov
6. Vyhlásenie doplňovacích volieb do študentskej časti AS JLF UK
7. Informácie členov Vedenia JLF UK
8. Rôzne
K bodu 1/
Členovia AS obdrţali v elektronickej podobe nasledovné podkladové materiály:
- metodiku rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu pracoviskám a súčastiam JLF UK na rok
2011,
- v tabuľkovej verzii výpočty rozpisu dotácie na mzdy na jednotlivé pracoviská,
- rozpis dotácie štátneho rozpočtu JLF UK na rok 2011 na programy, podprogramy,
kategórie a poloţky,
- rozpočet výnosov a nákladov JLF UK na rok 2011.
P. dekan na úvod uviedol, ţe pri rozpise dotácie štátneho rozpočtu na mzdy
pracoviskám bola pouţitá Metodika MŠVVŠ SR a UK.
P. tajomníčka v prezentácii oboznámila členov AS o metodike rozpisu prostriedkov
dotácie štátneho rozpočtu na programy a podprogramy a o spôsobe výpočtu prostriedkov na
mzdy na pracoviská. Celá prezentácia je uvedená v prílohe zápisnice č. 1.
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K návrhom predloţila stanovisko Komisia pre rozpočet a hospodárenie, ktorá
odporučila AS schváliť návrh dekana na rozpis dotácií štátneho rozpočtu na rok 2011 na
programy a podprogramy, metodiku rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2011 a
rozpisu dotácie na mzdy pracoviskám a účelovým zariadeniam JLF UK, ako aj rozpočet
výnosov a nákladov na rok 2011. Návrhy prerokovali aj zamestnanecká a študentská časť
AS, ktoré k nim nemali ţiadne pripomienky.
Záver: AS schválil predloţené návrhy a prijal k tomuto bodu uznesenia č. 22, 23 a 24/2011.
Metodika rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2011 je uvedená v prílohe zápisnice č.
2, rozpis dotácie na mzdy na jednotlivé pracoviská v prílohe zápisnice č. 3 a rozpočet
výnosov a nákladov JLF UK na rok 2011 v prílohe zápisnice č. 4.
P. dekan poďakoval za schválenie predloţených návrhov.
K bodu 2/
Členovia AS obdrţali v elektronickej podobe:
- návrh o pouţití finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov JLF
UK na rok 2011; ktorého súčasťou je aj Rozpis príspevku na pracoviská na zabezpečenie
základnej prevádzky a činnosti;
- návrh rozhodnutia dekana o vypísaní ceny dekana za prácu publikovanú v časopise
s impakt faktorom.
P. dekan predloţil uvedené návrhy. Uviedol, ţe veľká časť prostriedkov z vlastných
výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK musí byť pouţitá na dofinancovnie chýbajúcich
mzdových prostriedkov a príspevkov zamestnávateľa do poistných fondov. P. tajomníčka
v prezentácii oboznámila členov AS o rozdelení nedotačných zdrojov JLF UK na rok 2011.
Celá prezentácia je uvedená v prílohe zápisnice č. 5.
K návrhu predloţila svoje stanovisko Komisia pre rozpočet a hospodárenie AS, ktorá
odporučila návrh dekana schváliť. Taktieţ zamestnanecká aj študentská časť AS odporučili
predloţený návrh schváliť.
Záver: AS schválil predloţený návrh a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 25/2011. Celé
znenie uznesenia je uvedené v prílohe zápisnice č. 6.
P. dekan poďakoval za schválenie návrhu.
K bodu 3/
P. dekan poţiadal o schválenie Výročnej správy o činnosti JLF UK za rok 2010, ktorú
členovia AS obdrţali v elektronickej podobe.
Pedagogická a Vedecká komisia AS, ako aj zamestnanecká a študentská časť AS
odporučili výročnú správu o činnosti schváliť.
Záver: AS schválil výročnú správu o činnosti a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 26/2011.
Výročná správa o činnosti bude zverejnená na internetovej stránke fakulty.
P. dekan poďakoval za schválenie výročnej správy o činnosti.
K bodu 4/
P. dekan predloţil návrh na doplnenie študijných plánov v magisterskom študijnom
programe pôrodná asistencia v dennej a externej forme. Uvedený návrh je dodatočne
predloţený na základe priznania práva udeľovať akademický titul magister absolventom
štúdia magisterského študijného programu pôrodná asistencia.
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K návrhu predloţila stanovisko Pedagogická komisia AS, ktorá odporučila návrh
dekana schváliť. Zamestnanecká aj študentská časť AS taktieţ nemali k predloţenému návrhu
ţiadne pripomienky.
Záver: AS JLF UK schválil predloţený návrh a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 27/2011.
P. dekan poďakoval za schválenie predloţeného návrhu.
K bodu 5/
V súvislosti s udelením akreditácie na magisterské študijné programy verejné
zdravotníctvo a pôrodná asistencia a v súlade s novelou zákona o vysokých školách č.
131/2002 o spoplatnenom externom štúdiu p. dekan predloţil návrh na doplnenie prílohy č. 8
Vnútorného predpisu UK č. 19/2010 – Smernice rektora UK, ktorou sa určuje výška školného
a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2011/2012. Výška školného
pre obidva študijné programy je navrhnutá vo výške 700 €.
Po doplnení smernice rektora sa uvedená úprava vykoná aj vo Vnútornom predpise
JLF UK č. 11/2010 - Rozhodnutie dekana o výške školného a vybraných poplatkov spojených
so štúdiom na JLF UK v Martine na akademický rok 2011/2012.
K návrhu predloţili stanoviská Pedagogická komisia a Komisia pre rozpočet a
hospodárenie AS, ktoré odporučili návrh schváliť. Zamestnanecká aj študentská časť AS
taktieţ odporučili predloţený návrh schváliť.
Záver: AS schválil predloţený návrh a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 28/2011.
P. dekan poďakoval za podporu predloţeného návrhu.
K bodu 6/
Predsedníctvo AS predloţilo návrh na vyhlásenie doplňovacích volieb do študentskej
časti AS na dve uvoľnené miesta po študentkách 6. ročníka, ktoré končia štúdium na JLF
UK. Termín konania volieb bol navrhnutý na 4. októbra 2011 od 11,00 do 16,00 hod. vo
Veľkom klube Vysokoškolského internátu JLF UK. Za členov Volebnej komisie pre
doplňovacie voľby do AS boli navrhnutí RNDr. Ľudmila Bošelová, CSc., MUDr. Peter
Ďurdík, PhD., MUDr. Martina Šutovská, PhD., a študenti Marek Dobrík a Jakub Hlásny.
AS o návrhu na vymenovanie členov volebnej komisie hlasoval tajne. Zápisnica
o výsledku hlasovania je zaloţená v dokumentácii AS.
Záver: AS schválil vyhlásenie doplňovacích volieb do AS a zvolil členov Volebnej komisie.
K tomuto bodu boli prijaté uznesenia č. 29 a 30/2011.
K bodu 7/
P. dekan:
a/ podal informácie z rokovania s ministrom zdravotníctva SR počas jeho návštevy na JLF
UK dňa 13. mája 2011, na ktorom bol prerokovaný návrh na zriadenie Onkologického
ústavu, financovanie univerzitných nemocníc, doktorandské štúdium a uznávanie praxe
doktorandov a zriadenie študijného programu Zubné lekárstvo;
d/ informoval, ţe JLF UK dala vypracovať právne stanovisko k zmluve s dodávateľom stavby
Auly vo veci zaplatenia indexácie dodávateľovi. V stanovisku sa uvádza, ţe dodávateľ
nemá na indexáciu právny nárok.
P. prodekanka Čalkovská informovala:
a/ ţe za JLF UK bolo podaných 49 ţiadostí na granty VEGA a 13 ţiadostí na granty KEGA
so začiatkom riešenia v r. 2012;
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b/ ţe za JLF UK bolo v roku 2011 finančne podporených 17 grantov UK pre doktorandov a
mladých vedeckých pracovníkov v celkovej výške 18 780 Eur;
P. prodekan Galajda informoval:
a/ o počte prihlásených uchádzačov na doktorandské štúdium na akademický rok 2011/12:
- denná forma: 48
- externá forma: 18
- na externej vzdelávacej inštitúcii: 2
b/ o príprave akreditačného spisu na študijný program Zubné lekárstvo;
c/ o pripravovanej reforme Zubného lekárstva.
P. prodekanka Péčová informovala:
a/ o kompletizácii materiálov k štátnej skúške - obhajoba diplomovej práce, ktorá sa bude
konať v termíne od 30. 5. do 3. 6. 2011;
b/ o konaní prijímacieho konania na JLF UK v termíne od 13. – 17. 6. 2011 s náhradným
termínom dňa 20. 6. 2011;
c/ o príprave a kompletizácii informačných listov predmetov v rámci akreditácie študijného
programu Zubné lekárstvo.
P. tajomníčka informovala o odovzdaní staveniska dodávateľovi stavby kniţničnoinformačného a simulačného centra.
K bodu 8/
a/ P. predsedníčka AS poďakovala všetkým účastníkom za účasť na stretnutí s ministrom
zdravotníctva SR dňa 13. 5. 2011.
b/ P. prof. Sániová poţiadala o vyjadrenie, či budú okrem prác publikovaných v karentovaných časopisoch oceňované aj publikované práce s impakt faktorom. P. dekan uviedol, ţe
budú oceňované všetky práce s impakt faktorom, konkrétna výška odmeny je uvedená
v rozhodnutí o vypísaní ceny dekana za prácu publikovanú v časopise s impakt faktorom,
ktoré je súčasťou uznesenia o pouţití finančných prostriedkov z vlastných výnosov
a nedotačných zdrojov JLF UK na rok 2011 (príloha zápisnice č. 6). Rozhodnutie je účinné
od 23. 5. 2011.
c/ P. prodekanka Čalkovská upozornila:
- aby spoluautori publikácií, ktoré vznikli mimo JLF UK (napr.v zahraničí) uvádzali v
publikácii plný názov našej fakulty;
- aby sa autori pred vydaním publikácie (predovšetkým monografií a kapitol
v monografiách) poradili s pracovníčkami AKAS-u, aké údaje je potrebné a vhodné
v publikácii uvádzať, aby práca mohla byť zaradená do čo najvyššej kategórie
publikačnej činnosti.
UZNESENIA:
22/2011
Akademický senát JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 písm. e) zákona o vysokých školách
schvaľuje rozpis dotácie štátneho rozpočtu na rok 2011 na programy a podprogramy do
úrovne poloţiek a podpoloţiek.
23/2011
Akademický senát JLF UK schvaľuje rozpočet výnosov a nákladov JLF UK na rok 2011
v predpokladanom objeme výnosov 9 628 678,-- Eur a nákladov v predpokladanom objeme
9 612 978,-- Eur a kladného hospodárskeho výsledku v predpokladanom objeme 15 700,-Eur.
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24/2011
Akademický senát JLF UK:
a/ schvaľuje Metodiku rozpisu dotácie na mzdy pracoviskám a účelovým zariadeniam JLF
UK, pričom pracoviskám, pre ktoré je vypočítaný objem mzdových prostriedkov niţší ako
potreba na rok 2011, sa rozpis miezd upraví na túto hodnotu;
b/ odporúča dekanovi:
- podrobne oboznámiť všetky pracoviská s Metodikou rozpisu miezd a s vedúcimi
pracovísk analyzovať dosiahnuté výsledky,
- s vedúcimi pracovísk, ktoré si svojimi výsledkami nezabezpečili financovanie
mzdových nárokov zamestnancov na rok 2011, analyzovať počet a štruktúru
zamestnancov a financovanie ich miezd.
25/2011
Akademický senát JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 písm. e) zákona o vysokých školách
schvaľuje pouţitie finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov JLF
UK na rok 2011.
26/2011
Akademický senát JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 písm. g) zákona o vysokých školách
schvaľuje Výročnú správu o činnosti JLF UK za rok 2010.
27/2011
Akademický senát JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 písm. h) zákona o vysokých školách
prerokoval študijné plány magisterského študijného programu pôrodná asistencia a odporúča
Vedeckej rade JLF UK študijné plány schváliť.
28/2011
Akademický senát JLF UK schvaľuje návrh dekana na doplnenie Smernice rektora UK,
ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom
roku 2011/2012 a odporúča dekanovi uvedený návrh predloţiť na schválenie rektorovi UK.
29/2011
Akademický senát JLF UK v súlade s Čl. 3 a 19 Zásad volieb do AS JLF UK vyhlasuje
doplňovacie voľby do Akademického senátu JLF UK vo volebných oblastiach č. 6 (študenti
1. ročníka študijného programu VL) a 9 (študenti 4. ročníka študijného rogramu VL) a
stanovuje: a/ deň konania volieb:
4. október 2011
b/ miesto konania volieb: Veľký klub Vysokoškolského internátu JLF UK
c/ čas konania volieb:
od 11,00 hod. do 16,00 hod.
30/2011
Akademický senát JLF UK zvolil za členov Volebnej komisie pre doplňovacie voľby do AS
JLF UK RNDr. Ľudmilu Bošelovú, CSc., MUDr. Petra Ďurdíka, PhD., MUDr. Martinu
Šutovskú, PhD. a študentov Mareka Dobríka a Jakuba Hlásneho.
V Martine dňa 2. 6. 2011

prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc.
predsedníčka AS JLF UK
Zapísala: Alica Bobeková
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