Zápisnica
zo zasadania Akademického senátu JLF UK v Martine konaného dňa 14.4.2014
Prítomní:
- členovia AS JLF UK: prof. MUDr. K. Adamicová, PhD, doc. Mgr. M. Bašková, PhD.,
Mgr. I. Bóriková, PhD., doc. RNDr. A. Drgová, CSc., prof. MUDr. K. Javorka, DrSc., prof.
RNDr. P. Kaplán, CSc., doc. MUDr. B. Kolarovszki, PhD., prof. MUDr. Ľ. Laca, PhD. ,
doc. RNDr. Z. Lasabová, PhD., doc. MUDr. J. Ľupták, PhD., doc. MUDr. Y. Mellová,
CSc., prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc, doc. MUDr. E. Nováková, PhD prof. MUDr. B.
Sániová, PhD., doc. MUDr. D. Statelová, PhD. mim. prof., RNDr. M.Šimera, PhD., doc.
MUDr. V. Švihrová, CSc., Ing. E. Tišliarová, doc. MUDr. J. Višňovský, CSc., mim. prof.,
prof. MUDr. M. Zibolen, CSc., PhD., J. Čabala, A. Fullová, K. Jánošíková, M. Kendra, I.
Majling, V. Sokolíková, MUDr. Siváková, , D. Gočová, , M. Kendra, K. Jánošíková
- 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., doc. RNDr. E. Halašová, PhD., Ing. Ľ. Červeňová
Ospravedlnení:
- členovia AS JLF UK: prof. MUDr. P. Bánovčin, CSc., prof. MUDr. M. Mokáň, DrSc.
FRCP Edin, doc. MUDr. J. Sadloňová, CSc., M. Bánová, A. Simeunovic
AS JLF UK bol uznášaniaschopný. Zasadanie viedla predsedníčka AS JLF UK prof.
MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc., ktorá uviedla, že uznesenia z predchádzajúceho
zasadnutia sa plnia priebežne. Členovia AS JLF UK následne jednomyseľne schválili
nasledovný program zasadania:
Schválený program:
1. Komplexná akreditácia – prerokovanie a schválenie formulárov k žiadosti o vyjadrenie
spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať:
a. študijné programy 1. stupňa, 2. stupňa a spojeného 1. a 2. stupňa na JLF UK
b. študijné programy 3. stupňa na JLF UK
c. habilitačné konanie a vymenúvacie konanie za profesora na JLF UK
2. Návrh dekana na zmenu funkčnej štruktúry:
a. I. Internej kliniky JLF UK a UNM
b. Kliniky hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM
c. Neurologickej kliniky JLF UK a UNM
d. Ústavu patologickej fyziológie JLF UK
e. Ústavu súdneho lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK a UNM
3. Návrh dekana na zmenu názvu Chirurgickej kliniky JLF UK a UNM
4. Návrh na úpravu Študijného poriadku JLF UK
5. Návrh vnútorného predpisu – úhrada za ďalšie vzdelávanie zdravotníckych
pracovníkov na JLF UK
6. Personálna politika – stratégia v manažovaní zamestnávania vedecko-pedagogických
a neučiteľských zamestnancov – informácia dekana
7. Pedagogická konferencia 2013 – správa a závery
8. Spolupráca medzi JLF UK a Kórejskou republikou - informácia dekana
9. Informácie vedenia JLF UK
10. Rôzne
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K bodu 1/
P. dekan predložil podklady ku komplexnej akreditácii JLF UK – formuláre k žiadosti
o vyjadrenie spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať:
a. študijné programy 1. stupňa, 2. stupňa a spojeného 1. a 2. stupňa na JLF UK,
b. študijné programy 3. stupňa na JLF UK,
c. habilitačné konanie a vymenúvacie konanie za profesora na JLF UK.
Predsedníctvo AS JLF UK, zamestnanecká a študentská časť nemali pripomienky
k podkladom. Vedecká komisia tiež súhlasila s predloženými podkladmi. Pedagogická
komisia požiadala doplniť materiál o požiadavky Ústavu ošetrovateľstva JLF UK, Ústavu
pôrodnej asistencie JLF UK a Ústavu verejného zdravotníctva JLF UK.
Záver: AS JLF UK prerokoval a jednomyseľne schválil formuláre k žiadosti o vyjadrenie
spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať:
a. študijné programy 1. stupňa, 2. stupňa a spojeného 1. a 2. stupňa na JLF UK,
b. študijné programy 3. stupňa na JLF UK,
c. habilitačné konanie a vymenúvacie konanie za profesora na JLF UK,
a odporučil ich doplniť o materiálno-technické zabezpečenie Ústavu ošetrovateľstva JLF
UK, Ústavu pôrodnej asistencie JLF UK a Ústavu verejného zdravotníctva JLF UK a tiež
odporučil akceptovať návrh vedúcej Ústavu verejného zdravotníctva JLF UK o personálnom
zložení vo výučbe predmetov v spojenom 1. a 2. stupni tak, ako bolo uvedené v informačných
listoch alebo ako sa podieľajú reálne na výučbe. AS JLF UK prijal k tomuto bodu uznesenie
č. 1/2014.
P. dekan poďakoval za podporu návrhu.
K bodu 2/
P. dekan predložil a podrobne zdôvodnil návrh na zmenu funkčnej štruktúry:
a. I. Internej kliniky JLF UK a UNM
b. Kliniky hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM
c. Neurologickej kliniky JLF UK a UNM
d. Ústavu patologickej fyziológie JLF UK
e. Ústavu súdneho lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK a UNM
Úpravou funkčnej štruktúry dôjde k vytvoreniu podmienok pre prijatie mladých
talentovaných vedecko-pedagogických zamestnancov. Predsedníctvo AS JLF UK,
zamestnanecká a študentská časť AS JLF UK, ako aj Pedagogická komisia, Právna komisia,
Vedecká komisia a Komisia pre rozpočet a hospodárenie nemali k predloženému návrhu
žiadne pripomienky.
Záver: Akademický senát JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. p) Štatútu JLF UK
jednomyseľne schválil:
a) zvýšenie pedagogických zamestnancov o 1 na I. Internej klinike JLF UK a UNM,
Schválená štruktúra pracovných miest vysokoškolských učiteľov, vedecko-výskumných
pracovníkov a štruktúra funkcií profesorov a docentov
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Pracovisko
I. Interná klinika

Profesor Docent
2

3

Odbor.
asistent

Lektor

Výskumný
pracovník

Spolu

6

0

0
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b) zvýšenie pedagogických zamestnancov o 1 na Klinike hematológie
a transfuziológie JLF UK a UNM,
Schválená štruktúra pracovných miest vysokoškolských učiteľov, vedecko-výskumných
pracovníkov a štruktúra funkcií profesorov a docentov
Odbor.
Výskumný
Lektor
Spolu
Pracovisko
Profesor Docent
asistent
pracovník
Klinika hematológie
2
0
0
0
2
4
a transfuziológie
c) zvýšenie pedagogických zamestnancov o 1 na Neurologickej klinike JLF UK
a UNM,
Schválená štruktúra pracovných miest vysokoškolských učiteľov, vedecko-výskumných
pracovníkov a štruktúra funkcií profesorov a docentov
Odbor.
Výskumný
Lektor
Spolu
Pracovisko Profesor Docent
asistent
pracovník
Neurologická
1
1
0
0
3
5
klinika
d) zvýšenie zamestnancov výskumu o 1 na Ústave patologickej fyziológie JLF UK,
Schválená štruktúra pracovných miest vysokoškolských učiteľov, vedecko-výskumných
pracovníkov a štruktúra funkcií profesorov a docentov
Odbor.
Výskumný
Lektor
Spolu
Pracovisko Profesor Docent
asistent
pracovník
Ústav
2
2
1
0
3
8
patologickej
fyziológie
e) zvýšenie pedagogických zamestnancov o 1 na Ústave súdneho lekárstva
a medicínskych expertíz JLF UK a UNM,
Schválená štruktúra pracovných miest vysokoškolských učiteľov, vedecko-výskumných
pracovníkov a štruktúra funkcií profesorov a docentov
Odbor.
Výskumný
Spolu
Pracovisko
Profesor Docent asistent Lektor
pracovník
Ústav súdneho lekárstva
1
1
0
0
2
4
a medicínskych expertíz
a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 2/2014.
P. dekan poďakoval za podporu návrhu.
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K bodu 3/
P. dekan, na základe návrhu prednostu Chirurgickej kliniky JLF UK a UNM, predložil návrh
na zmenu názvu zlúčenej Chirurgickej kliniky JLF UK a UNM a Kliniky transplantačnej
a cievnej chirurgie JLF UK a UNM na Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK
a UNM (prednosta navrhoval názov Chirurgická klinika s transplantačným centrom JLF UK
a UNM).
Predsedníctvo AS JLF UK, zamestnanecká a študentská časť AS JLF UK a Právna komisia sa
priklonili k názvu: Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK a UNM. Prednosta
kliniky prof. MUDr. Ľ. Laca, PhD. uviedol, že si osvojil názor AS JLF UK a súhlasil s ním.
Záver: AS JLF UK jednomyseľne schválil po zlúčení Chirurgickej kliniky JLF UK a UNM
a Kliniky transplantačnej a cievnej chirurgie JLF UK a UNM názov novozlúčenej kliniky na:
Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK a UNM a prijal k tomuto bodu
uznesenie č. 3/2014.
P. dekan poďakoval za podporu návrhu.
K bodu 4/
P. dekan predložil návrh na úpravu Študijného poriadku JLF UK.
Predsedníctvo AS JLF UK, zamestnanecká a študentská časť AS JLF UK, ako aj Právna
komisia a Pedagogická komisia nemali pripomienky k návrhu.
Záver: AS JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. a) Štatútu JLF UK jednomyseľne schválil
na základe pripomienok Akademického senátu Univerzity Komenského zo dňa 18.12.2013
zmeny a doplnky Študijného poriadku JLF UK a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 4/2014.
P. dekan poďakoval za podporu návrhu.
K bodu 5/
P. dekan predložil návrh vnútorného predpisu – úhradu za ďalšie vzdelávanie zdravotníckych
pracovníkov na JLF UK.
Predsedníctvo AS JLF UK, zamestnanecká a študentská časť AS JLF UK, ako aj Komisia pre
rozpočet a hospodárenie odporučili návrh schváliť.
Záver: AS JLF UK jednomyseľne schválil na návrh dekana Smernicu JLF UK o úhrade za
ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 5/2014.
P. dekan poďakoval za podporu návrhu.
K bodu 6/
P. dekan podrobne informoval členov AS JLF UK o personálnej politike JLF UK a stratégii
v manažovaní zamestnávania vedecko-pedagogických a neučiteľských zamestnancov.
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Predseda zamestnaneckej časti AS JLF UK odporučil, aby AS JLF UK prijal uznesenie, že
docenti a profesori po 70. roku života, ktorí budú mať publikačnú činnosť s impakt faktorom
2,5 a viac a budú školiteľom aspoň jedného doktoranda, boli opäť zaradení do platovej triedy
podľa svojej vedecko-pedagogickej kvalifikácie.
Prof. MUDr. K. Adamicová, PhD. a doc. MUDr. D. Statelová, PhD., mim. prof. navrhli, aby
sa pristupovalo ku každému zamestnancovi individuálne a to nielen na základe
scientometrického hľadiska, ale aj s prihliadnutím na osobnosť vedecko-pedagogického
zamestnanca.
Záver: AS JLF UK jednomyseľne zobral na vedomie informáciu o stratégii Vedenia JLF UK
v manažovaní zamestnávania vedecko-pedagogických a neučiteľských zamestnancov a návrh
personálnej politiky JLF UK, ktorým sa bude zaoberať na najbližšom riadnom zasadnutí AS
JLF UK a odporučil Vedeniu JLF UK zapracovať do materiálu pripomienky členov AS JLF
UK. AS JLF UK prijal k tomuto bodu uznesenie č. 6/2014.
P. dekan poďakoval za podporu návrhu.
K bodu 7/
P. dekan informoval členov AS JLF UK o záveroch z Pedagogickej konferencie JLF UK 2013
a vyjadril sa, že nesúhlasí s tým, aby sa v rámci habilitačného konania vyžadovalo aj
dosiahnutie pedagogickej kvalifikácie.
Predsedníctvo AS JLF UK podporilo návrh p. dekana.
Prof. MUDr. K. Adamicová, PhD. odporučila formulovať uznesenie tak, aby pedagogická
kvalifikácia bola na osobnom rozhodnutí každého pedagogického zamestnanca.
Záver: AS JLF UK jednomyseľne odporučil, aby sa ako podmienka pre udelenie vedeckopedagogického titulu „docent“ nevyžadovalo aj dosiahnutie pedagogickej kvalifikácie. AS
JLF UK prijal k tomuto bodu uznesenie č. 7/2014.
P. dekan poďakoval za podporu návrhu.
K bodu 8/
P. dekan informoval členov AS JLF UK o spolupráci medzi JLF UK a Kórejskou republikou
v oblasti klasickej kórejskej medicíny.
Predsedníctvo AS JLF UK podporilo túto spoluprácu. Prof. MUDr. K. Adamicová, PhD.
vyjadrila nesúhlas.
Záver: AS JLF UK zobral na vedomie informáciu o spolupráci medzi JLF UK a Kórejskou
republikou väčšinou hlasov, jeden člen AS JLF UK bol proti. AS JLF UK prijal k tomuto
bodu uznesenie č. 8/2014.
P. dekan poďakoval za podporu návrhu.
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K bodu 9/
a/ p. dekan:
- informoval o prebiehajúcej výstavbe na Martinskom centre pre biomedicínu,
- informoval o výberových konaniach na technológie do Martinského centra pre
biomedicínu,
- informoval o návšteve nórskej veľvyslankyne na JLF UK a o poskytnutom grante vo
výške 25 000 €,
- uviedol, že bola podpísaná zmluva medzi JLF UK a Univerzitnou nemocnicou Martin,
- informoval, že Úrad pre verejné obstarávanie udelil JLF UK pokutu vo výške 5 000 €
za porušenie § 33 zákona o verejnom obstarávaní pri zadávaní nadlimitnej zákazky
"Integrovaný systém pre laserovú konfokálnu mikroskopiu pre JLF UK v Martine",
- uviedol, že Vedenie JLF UK zistilo, že sa anonymne predávajú otázky na prijímacie
konanie na JLF UK, ktoré ale nie sú identické s oficiálnymi fakultnými materiálmi,
- uviedol, že JLF UK zatiaľ ešte nezískala rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu na rok
2014,
b/ p. prodekanka Čalkovská:
- informovala, že sú vypísané výzvy na projekty VEGA a KEGA; žiadosti sa
predkladajú na Referát vedecko-výskumnej činnosti JLF UK do 24.4.2014,
- uviedla, že boli zverejnené nové kritériá na získanie titulu „docent“ a „profesor“, ktoré
sú zverejnené na webovej stránke JLF UK ako vnútorný predpis č. 13/2014,
c/ p. prodekanka Péčová:
- informovala o počtoch prihlásených uchádzačov o štúdium na JLF UK:
o všeobecné lekárstvo v slovenskom jazyku – 1488,
o zubné lekárstvo – 182,
o ošetrovateľstvo – 97,
o verejné zdravotníctvo – 40,
o pôrodná asistencia – 39,
- uviedla, že na webovej stránke fakulty bol zverejnený harmonogram štúdia
v akademickom roku 2014/2015,
d/ p. prodekan Galajda:
- informoval, že dňa 29.4.2014 sa uskutoční XXXV. Študentská vedecká konferencia,
- informoval, že dňa 30.4.2014 sa uskutoční 3. konferencia doktorandov UK, kde bude
mať JLF UK dvoch zástupcov,
e/ p. prodekanka Halašová:
- informovala o zmenách v programe ERASMUS, ktoré sa týkajú administratívnych
záležitostí, zmlúv a financovania,
f/ p. prodekan Osina:
- informoval o prebiehajúcich prácach na novej webovej stránke fakulty,
- uviedol, že sa pripravuje dokumentárny film o JLF UK,
g/ p. tajomníčka:
- informovala o prebiehajúcich prácach týkajúcich sa komplexnej akreditácie, výročnej
správy o hospodárskej činnosti, ročných a záverečných správach národných projektov,
- uviedla, že prebiehajú prípravné kurzy k prijímacím skúškam, na ktoré sme
zaznamenali nižší záujem zo strany uchádzačov,
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-

uviedla, že sa uzavrela obchodno-verejná súťaž na predaj pozemkov pod obytným
domom na Záborského ul.,
informovala, že zatiaľ ešte nie je k dispozícii Metodika rozpisu dotácie zo štátneho
rozpočtu na rok 2014,
uviedla, že od 15.4.2014 bude účinná novela zákona o osobných údajoch,
informovala o iniciatíve Slovenskej rektorskej konferencie a Klubu kvestorov
týkajúcej sa výhrady k opätovným výkonom kontrol verejných obstarávaní
prebiehajúcich na Úrade pre verejné obstarávanie s retroaktivitou a následným
vyčíslením korekcií.

K bodu 10/
P. dekan informoval členov AS JLF UK o výkazoch činností zamestnancov, ktorí sú
v personálnej matici projektu ŠF EÚ „Zvýšenie možnosti kariérneho rastu vo výskume a
vývoji v oblasti lekárskych vied“.
P. predsedníčka AS JLF UK určila overovateľov zápisnice z AS JLF UK– doc. MUDr. B.
Kolarovszkého, PhD. a doc. Mgr. M. Baškovú, PhD.

UZNESENIA:
1/2014
AS JLF UK prerokoval a schvaľuje formuláre k žiadosti o vyjadrenie spôsobilosti vysokej
školy uskutočňovať:
a. študijné programy 1. stupňa, 2. stupňa a spojeného 1. a 2. stupňa na JLF UK,
b. študijné programy 3. stupňa na JLF UK,
c. habilitačné konanie a vymenúvacie konanie za profesora na JLF UK,
a odporúča ich doplniť o materiálno-technické zabezpečenie Ústavu ošetrovateľstva JLF UK,
Ústavu pôrodnej asistencie JLF UK, Ústavu verejného zdravotníctva JLF UK a odporúča
akceptovať návrh vedúcej Ústavu verejného zdravotníctva JLF UK o personálnom zložení vo
výučbe predmetov v spojenom 1. a 2. stupni tak, ako bolo uvedené v informačných listoch
alebo ako sa podieľajú reálne na výučbe.
2/2014
AS JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. p) Štatútu JLF UK schvaľuje:
a) zvýšenie pedagogických zamestnancov o 1 na I. Internej klinike JLF UK a UNM,
Schválená štruktúra pracovných miest vysokoškolských učiteľov, vedecko-výskumných
pracovníkov a štruktúra funkcií profesorov a docentov
Pracovisko
I. Interná
klinika

Profesor Docent Odbor. asistent Lektor Výskumný pracovník Spolu
2

3

6

0

0

11
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b) zvýšenie pedagogických zamestnancov o 1 na Klinike hematológie
a transfuziológie JLF UK a UNM,
Schválená štruktúra pracovných miest vysokoškolských učiteľov, vedecko-výskumných
pracovníkov a štruktúra funkcií profesorov a docentov
Odbor.
Výskumný
Lektor
Spolu
Pracovisko
Profesor Docent
asistent
pracovník
Klinika hematológie
2
0
0
0
2
4
a transfuziológie
c) zvýšenie pedagogických zamestnancov o 1 na Neurologickej klinike JLF UK
a UNM,
Schválená štruktúra pracovných miest vysokoškolských učiteľov, vedecko-výskumných
pracovníkov a štruktúra funkcií profesorov a docentov
Odbor.
Výskumný
Lektor
Spolu
Pracovisko Profesor Docent
asistent
pracovník
Neurologická
1
1
0
0
3
5
klinika
d) zvýšenie zamestnancov výskumu o 1 na Ústave patologickej fyziológie JLF UK,
Schválená štruktúra pracovných miest vysokoškolských učiteľov, vedecko-výskumných
pracovníkov a štruktúra funkcií profesorov a docentov
Odbor.
Výskumný
Lektor
Spolu
Pracovisko Profesor Docent
asistent
pracovník
Ústav
2
2
1
0
3
8
patologickej
fyziológie
e) zvýšenie pedagogických zamestnancov o 1 na Ústave súdneho lekárstva
a medicínskych expertíz JLF UK a UNM,
Schválená štruktúra pracovných miest vysokoškolských učiteľov, vedecko-výskumných
pracovníkov a štruktúra funkcií profesorov a docentov
Odbor.
Výskumný
Spolu
Pracovisko
Profesor Docent asistent Lektor
pracovník
Ústav súdneho lekárstva
1
1
0
0
2
4
a medicínskych expertíz
3/2014
AS JLF UK schvaľuje po zlúčení Chirurgickej kliniky JLF UK a UNM a Kliniky
transplantačnej a cievnej chirurgie JLF UK a UNM názov novozlúčenej kliniky na:
Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK a UNM.
4/2014
AS JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. a) Štatútu JLF UK schvaľuje na základe
pripomienok Akademického senátu Univerzity Komenského zo dňa 18.12.2013 zmeny a
doplnky Študijného poriadku JLF UK.
5/2014
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AS JLF UK schvaľuje na návrh dekana Smernicu JLF UK o úhrade za ďalšie vzdelávanie
zdravotníckych pracovníkov.
6/2014
AS JLF UK berie na vedomie informáciu o stratégii Vedenia JLF UK v manažovaní
zamestnávania vedecko-pedagogických a neučiteľských zamestnancov a návrh personálnej
politiky JLF UK, ktorým sa bude zaoberať na najbližšom riadnom zasadnutí AS JLF UK
a odporúča Vedeniu JLF UK zapracovať do materiálu pripomienky členov AS JLF UK.
7/2014
AS JLF UK odporúča, aby sa ako podmienka pre udelenie vedecko-pedagogického titulu
„docent“ nevyžadovalo aj dosiahnutie pedagogickej kvalifikácie.
8/2014
AS JLF UK berie na vedomie informáciu o spolupráci medzi JLF UK a Kórejskou
republikou.
V Martine, dňa 15.4.2014

Zapísala:
Overili:

Ing. Janka Trimajová
doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD.
doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.

prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc., v.r.
predsedníčka AS JLF UK

9

