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Z á p i s n i c a 

zo zasadania Akademického senátu JLF UK v Martine konaného dňa 26.5.2014 

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. 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. J. 

Sadloňová, CSc., 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., A. Fullová, I. Majling, V. Sokolíková, MUDr. 

Siváková, D. Gočová 

-  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. K. Javorka, DrSc.,  

prof. MUDr. M. Mokáň, DrSc. FRCP Edin, M. Bánová, J. Čabala, K. Jánošíková, M. 

Kendra, A. Simeunovic  

 

AS JLF UK bol uznášaniaschopný. Zasadanie viedla predsedníčka AS JLF UK prof. 

MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. Členovia AS JLF UK si na úvod minútou ticha uctili 

pamiatku bývalého predsedu AS JLF UK doc. MUDr. Vladimíra Máliša, CSc. Následne 

predsedníčka AS JLF UK navrhla overovateľov zápisnice – doc. Mgr. M. Baškovú, PhD.  

a Ing. E. Tišliarovú, ktoré AS JLF UK jednomyseľne schválil. AS JLF UK následne 

jednomyseľne schválil nasledovný program zasadania:  

Schválený program: 

1. Návrh dekana o použití finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných 

zdrojov JLF UK na rok 2014 

2. Návrh dekana na :  

a) metodiku rozpisu dotácie štátneho rozpočtu na rok 2014 na programy 

a podprogramy 

b) návrh rozpisu miezd na pracoviská a súčasti JLF UK na rok 2014 

c) rozpočet výnosov a nákladov na rok 2014 

3. Podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1.stupňa, spojeného 1. a 2. 

stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre AR 2015/2016 

4. Návrh dekana o organizačnom zabezpečení a podmienkach prijatia na doktorandské 

štúdium na JLF UK na AR 2015/2016 

5. Návrh dekana JLF UK na výšku školného a poplatkov na AR 2015/2016 

6. Študijné plány pre akreditované študijné programy 1., 2., a spojeného 1. a 2. stupňa, 

ktoré budú realizované na JLF UK v AR 2014/2015 

7. Zloženie skúšobných komisií štátnych skúšok pre AR 2014/2015 

8. Študijný poriadok ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na JLF UK 

9. Výročná správa o hospodárení za rok 2013 

10. Výročná správa o činnosti za rok 2013 
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11. Návrh dekana na zriadenie Spoločného vedecko-výskumného centra JLF UK v 

Martine a ÚVN Ružomberok 

12. Návrh dekana na zriadenie Martinského centra pre neurodegeneratívne ochorenia JLF 

UK 

13. Návrh dekana na zmenu funkčnej štruktúry: 

a) Chirurgickej kliniky a transplantačného centra JLF UK a UNM a Ortopedickej 

kliniky JLF UK a UNM 

b) Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a UNM 

c) Ústavu lekárskej biofyziky JLF UK 

d) Ústavu lekárskej biochémie JLF UK 

e) Administratívnych zamestnancov vybraných vedecko-pedagogických 

pracovísk 

14. Vyslovenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku JLF UK 

15. Vyslovenie súhlasu s predajom nehnuteľného majetku JLF UK 

16. Personálna politika – stratégia v manažovaní zamestnávania vedecko-pedagogických 

a neučiteľských zamestnancov  

17. Informácie vedenia JLF UK 

18. Rôzne 

 

K bodu 1/ 

 

P. dekan predložil návrh o použití finančných prostriedkov z vlastných výnosov 

a nedotačných zdrojov JLF UK na rok 2014.  

 

P. tajomníčka tento návrh uviedla prostredníctvom prezentácie, v ktorej bližšie návrh 

objasnila.    

 

Predsedníctvo AS JLF UK, zamestnanecká a študentská časť nemali pripomienky k návrhu. 

Komisia pre rozpočet a hospodárenie tiež odporučila návrh schváliť.  

 

Záver:  Akademický senát 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 jednomyseľne schválil 

použitie finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK na rok 

2014 a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 9/2014.  

 

P. dekan poďakoval za podporu návrhu. 

K bodu 2/ 

 

P. dekan predložil návrh na:  

a) metodiku rozpisu dotácie štátneho rozpočtu na rok 2014 na programy 

a podprogramy, 

b) návrh rozpisu miezd na pracoviská a súčasti JLF UK na rok 2014, 

c) rozpočet výnosov a nákladov na rok 2014. 
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P. tajomníčka bližšie informovala AS JLF UK  o jednotlivých bodoch návrhu prostredníctvom 

prezentácie.  

 

Komisia pre rozpočet a hospodárenie k metodike delenia miezd na pracoviská podala námety 

na ďalšie kritériá: 

- objem prostriedkov určený na odmeňovanie podľa Hirschovho indexu ako formy stimulácie 

vedecko-pedagogických zamestnancov JLF UK v oblasti vedeckej aktivity, nezapočítavať do 

potreby miezd pracoviska, 

- zohľadniť aj spoluriešiteľstvo pracovísk v projektoch (nielen pracovisko vedúceho riešiteľa), 

- zohľadniť rozdielnu záťaž teoretických, predklinických a klinických pracovísk. 

Komisia odporučila schváliť predložený rozpis miezd na pracoviská na rok 2014 s tým, aby aj 

v tomto roku vedúci pracovísk, ktoré dlhodobo nekryjú potrebu miezd, prehodnotili výkon 

pracoviska podľa kritérií a metodiky delenia finančných prostriedkov. V týchto prípadoch na 

detailnejšie posúdenie výkonu pracoviska poskytnúť vedúcemu pracoviska prepočet 

najmä publikačnej činnosti na 1 pedagogického zamestnanca.  

 

Predseda zamestnaneckej časti  podporil odporúčania Komisie pre rozpočet a hospodárenie.  

 

P. dekan vyjadril súhlasné stanovisko k odporúčaniam komisie a k výhradám ohľadom 

spoluriešiteľstva v projektoch objasnil nové zmeny v kritériách publikačných aktivít.  

 

Záver: Akademický senát JLF UK v Martine 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 

jednomyseľne: 

a)     schválil rozpis dotácie štátneho rozpočtu na JLF UK v Martine na programy, 

podprogramy do úrovne položiek a podpoložiek na rok 2014, 

b)     schválil „Metodiku rozpisu dotácie na mzdy pracoviskám a účelovým zariadeniam 

JLF UK na rok 2014“, pričom pracoviskám, pre ktoré je vypočítaný objem 

mzdových prostriedkov  nižší ako potreba na rok 2014, sa rozpis miezd upraví na 

túto hodnotu. Rozdiel súčtu plusových hodnôt pracovísk, ktoré dosiahli nárast 

oproti garantovanému minimu a objemu použitého na zvýšenie rozpočtu pracovísk, 

ktoré klesli pod garantované minimum, sa rozdelí medzi pracoviská, ktoré dosiahli 

nárast oproti garantovanému minimu, a to úmerne tomuto nárastu, maximálne však 

do výšky 10%. 

c) schválil rozpočet výnosov a nákladov JLF UK na rok 2014: 

 v predpokladanom objeme výnosov 17 841 043 EUR v hlavnej činnosti, 145 505 

EUR v podnikateľskej činnosti, 

 v predpokladanom objeme nákladov 17 115 520 EUR v hlavnej činnosti, 138 220 

EUR v podnikateľskej činnosti, 

 v predpokladanom kladnom výsledku hospodárenia vo výške 725 523 EUR 

v hlavnej činnosti, 7 285 EUR v podnikateľskej činnosti,  

d)     do budúcnosti odporučil v rámci kritérií rozdelenia finančných prostriedkov na 

odmeňovanie podľa Hirschovho indexu, ich vyčleniť ako samostatnú podskupinu, 

e)     odporučil zohľadniť spoluriešiteľstvo na publikačnej činnosti a projektoch 

a zhodnotiť rozdielnu pedagogickú záťaž na všetkých pracoviskách, 

f)     odporučil detailne posúdiť výkony pracoviska a poskytnúť vedúcemu pracoviska 

prepočet na jedného zamestnanca,  
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g)      odporučil dekanovi fakulty oboznámiť všetky pracoviská s Metodikou rozpisu 

miezd na rok 2014 a s jednotlivými vedúcimi analyzovať dosiahnuté výsledky 

u pracovísk, ktoré dlhodobo nezabezpečujú krytie mzdových nárokov 

zamestnancov a prijať také opatrenia, ktoré budú v nasledujúcich rokoch 

garantovať zlepšenie výkonov v hodnotených oblastiach a s výsledkami analýzy 

oboznámiť AS JLF UK v termíne december 2014, 

h)      odporučil dekanovi informovať pracoviská, že JLF UK nemá vytvorené rezervy na 

úhradu finančných nárokov a ďalších požiadaviek na mzdy, platy, tovary a služby 

a pridelený objem prostriedkov z dotačných a nedotačných zdrojov JLF UK je 

konečný, 

a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 10/2014. 

 

P. dekan poďakoval za podporu návrhu. 

 

K bodu 3/ 

 

P. dekan predložil návrh Podmienok prijatia na štúdium študijných programov 1.stupňa, 

spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre AR 2015/2016 a upozornil v ňom na 

zmeny v počtoch prijímaných uchádzačov a tiež na nové testy prijímacích skúšok.  

 

Pedagogická komisia odporučila návrh schváliť. Predsedníctvo AS JLF UK uviedlo, že sa 

predložený materiál rozširuje na strane č. 8 o vetu: „Nostrifikácia  dokladov sa uskutočňuje 

v súlade s platnou legislatívou.“ 

 

Predseda zamestnaneckej časti AS JLF UK mal otázku ohľadom navýšenia času potrebného 

pre uchádzačov na vyplnenie testov prijímacích skúšok.   

 

Študentská časť AS JLF UK podporila znižovanie počtu prijímaných uchádzačov o štúdium.  

 

Záver: Akademický senát JLF UK v Martine v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. k) Štatútu JLF 

UK jednomyseľne schválil Podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1.stupňa, 

spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa  na JLF UK pre akademický rok 2015/2016 a prijal 

k tomuto bodu uznesenie č. 11/2014. 

 

P. dekan poďakoval za podporu návrhu. 

K bodu 4/ 

 

P. dekan predložil návrh o organizačnom zabezpečení a podmienkach prijatia na 

doktorandské štúdium na JLF UK na AR 2015/2016. 

 

Predsedníctvo AS JLF UK, zamestnanecká a študentská časť aj Pedagogická komisia 

odporučili návrh schváliť bez pripomienok. 

 

Záver: Akademický senát JLF UK v Martine v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. k) Štatútu JLF 

UK jednomyseľne schválil organizačné zabezpečenie a podmienky prijatia na doktorandské 
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štúdium na JLF UK na akademický rok 2015/2016 a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 

12/2014. 

 

P. dekan poďakoval za podporu návrhu. 

K bodu 5/ 

 

P. dekan predložil návrh na výšku školného a poplatkov na AR 2015/2016.  

 

Predsedníctvo AS JLF UK, zamestnanecká a študentská časť aj Komisia pre rozpočet 

a hospodárenie odporučili návrh schváliť bez pripomienok. 

 

Záver: Akademický senát JLF UK v Martine jednomyseľne schválil výšku školného 

a poplatkov na akademický rok 2015/2016 a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 13/2014. 

 

P. dekan poďakoval za podporu návrhu. 

 

K bodu 6/ 

 

P. dekan predložil návrh na Študijné plány pre akreditované študijné programy 1., 2., a 

spojeného 1. a 2. stupňa, ktoré budú realizované na JLF UK v AR 2014/2015.  

 

P. dekan akceptoval pripomienku doc. MUDr. B. Kolarovszkého, PhD. na zaradenie predmetu 

Neurológia medzi prerekvizity. Požiadal AS JLF UK o schválenie predloženého materiálu aj 

s uvedeným doplnením.  

 

Predsedníctvo AS JLF UK, zamestnanecká a študentská časť nemali pripomienky k návrhu. 

Pedagogická komisia tiež odporučila návrh schváliť.  

 

Záver: Akademický senát JLF UK v Martine prerokoval a zobral na vedomie študijné plány 

pre akreditované študijné programy 1., 2., a spojeného 1. a 2. stupňa, ktoré budú realizované 

na JLF UK v akademickom roku 2014/2015 a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 14/2014. 

 

P. dekan poďakoval za podporu návrhu. 

 

K bodu 7/ 

 

P. dekan predložil návrh na zloženie skúšobných komisií štátnych skúšok pre AR 2014/2015. 

 

Predsedníctvo AS JLF UK, zamestnanecká a študentská časť nemali pripomienky k návrhu. 

Pedagogická komisia tiež odporučila návrh schváliť.  

 

Záver: Akademický senát JLF UK v Martine prerokoval a zobral na vedomie zloženie 

skúšobných komisií štátnych skúšok pre akademický rok 2014/2015 a prijal k tomuto bodu 

uznesenie č. 15/2014. 

 

P. dekan poďakoval za podporu návrhu. 
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K bodu 8/ 

 

P. dekan predložil návrh na Študijný poriadok ďalšieho vzdelávania zdravotníckych 

pracovníkov na JLF UK. 

 

Predsedníctvo AS JLF UK, zamestnanecká a študentská časť nemali pripomienky k návrhu. 

Pedagogická komisia tiež odporučila návrh schváliť.  

 

Záver: Akademický senát JLF UK v Martine jednomyseľne schválil Študijný poriadok 

ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na JLF UK a prijal k tomuto bodu 

uznesenie č. 16/2014. 

 

P. dekan poďakoval za podporu návrhu. 

 

K bodu 9/ 

 

P. dekan predložil Výročnú správu o hospodárení JLF UK za rok 2013.  

 

P. tajomníčka výročnú správu v krátkosti predstavila pripravenou prezentáciou. 

 

Predsedníctvo AS JLF UK, zamestnanecká a študentská časť, Pedagogická komisia, Právna 

komisia, Vedecká komisia a Komisia pre rozpočet a hospodárenie nemali pripomienky 

k výročnej správe. 

 

Záver:  Akademický senát JLF UK v Martine v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. i) Štatútu JLF 

UK jednomyseľne schválil Výročnú správu o hospodárení za rok 2013 a prijal k tomuto bodu 

uznesenie č. 17/2014. 

 

P. dekan poďakoval za podporu návrhu. 

 

K bodu 10/ 

 

P. dekan predložil Výročnú správu o činnosti JLF UK za rok 2013.  

 

P. prodekani doc. MUDr. R. Péčová, PhD., doc. RNDr. E. Halašová, PhD. a prof. MUDr. P. 

Galajda, PhD. poskytli členom AS JLF UK stručný prehľad z výročnej správy 

prostredníctvom prezentácií.  

 

Predsedníctvo AS JLF UK, zamestnanecká a študentská časť, Pedagogická komisia, Právna 

komisia, Vedecká komisia a Komisia pre rozpočet a hospodárenie odporučili návrh schváliť. 

 

P. dekan požiadal o odporučenie AS JLF UK vedecko-pedagogickým zamestnancom, že 

v rámci publikačných aktivít nie je rozhodujúci počet publikácií, ale impakt faktor 

karentovaných časopisov, v ktorých sa publikuje. 
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Záver:  Akademický senát JLF UK v Martine v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. i) Štatútu JLF 

UK jednomyseľne schválil Výročnú správu o činnosti za rok 2013 a prijal k tomuto bodu 

uznesenie č. 18/2014. 

 

P. dekan poďakoval za podporu návrhu. 

K bodu 11/ 

 

P. dekan predložil na základe návrhu prof. Dobrotu návrh na zriadenie Spoločného vedecko-

výskumného centra JLF UK v Martine a ÚVN Ružomberok.  

 

Predsedníctvo AS JLF UK, zamestnanecká a študentská časť nemali pripomienky k návrhu. 

Právna komisia a Komisia pre rozpočet a hospodárenie tiež odporučili návrh schváliť.  

 

Záver:  Akademický senát JLF UK v Martine v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. l) Štatútu JLF 

UK jednomyseľne schválil zriadenie Spoločného vedecko-výskumného centra JLF UK v 

Martine a ÚVN Ružomberok a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 19/2014. 

 

P. dekan poďakoval za podporu návrhu. 

 

K bodu 12/ 

 

P. dekan predložil na základe návrhu prof. Dobrotu návrh na zriadenie Martinského centra pre 

neurodegeneratívne ochorenia na JLF UK.  

 

Predsedníctvo AS JLF UK, zamestnanecká a študentská časť nemali pripomienky k návrhu. 

Právna komisia a Komisia pre rozpočet a hospodárenie tiež odporučili návrh schváliť.  

 

Záver:  Akademický senát JLF UK v Martine v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. l) Štatútu JLF 

UK jednomyseľne schválil zriadenie Martinského centra pre neurodegeneratívne ochorenia 

JLF UK a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 20/2014. 

 

P. dekan poďakoval za podporu návrhu. 

K bodu 13/ 

 

P. dekan predložil návrh na zmenu funkčnej štruktúry: 

a) Chirurgickej kliniky a transplantačného centra JLF UK a UNM a Ortopedickej kliniky 

JLF UK a UNM 

b) Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a UNM 

c) Ústavu biofyziky JLF UK 

d) Ústavu lekárskej biochémie JLF UK 

e) Administratívnych zamestnancov vybraných vedecko-pedagogických pracovísk 

 

Predsedníctvo AS JLF UK, zamestnanecká a študentská časť nemali pripomienky k návrhu. 

Komisia pre rozpočet a hospodárenie nemala pripomienky k návrhu.   
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Záver: Akademický senát JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. p) Štatútu JLF UK 

jednomyseľne  schválil:  

a) zníženie pedagogických zamestnancov o 1 na Chirurgickej klinike  a transplantačnom 

centre JLF UK a UNM a zvýšenie pedagogických zamestnancov o 1 na Ortopedickej 

klinike JLF UK a UNM: 

 

Schválená štruktúra pedagogických zamestnancov Chirurgickej kliniky 

a transplantačného centra JLF UK a UNM 

Pracovisko Profesor Docent 
Odbor. 

asistent 
Lektor 

Výskumný 

pracovník 
Spolu 

Chirurgická klinika 

a transplantačné centrum 2 0 10 0 0 12 

 

 

Schválená štruktúra pedagogických zamestnancov Ortopedickej kliniky JLF UK a UNM 

Pracovisko Profesor Docent 
Odbor. 

asistent 
Lektor 

Výskumný 

pracovník 
Spolu 

Ortopedická klinika 0 0 3 0 0 3 

 

b) zvýšenie nepedagogických zamestnancov o 0,7 na Klinike stomatológie 

a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a UNM 

 

Schválená štruktúra nepedagogických zamestnancov 

Pracovisko Sekretárka/Admin. Laborant Technik Robotník Spolu 

Klinika stomatológie 

a maxilofaciálnej 

chirurgie 
1 0 2 0 3 

 

 

c) zvýšenie pedagogických zamestnancov o 1 na Ústave lekárskej biofyziky JLF UK a 

UNM 

 

Schválená štruktúra pedagogických zamestnancov 

Pracovisko Profesor Docent 
Odbor. 

asistent 
Lektor 

Výskumný 

pracovník 
Spolu 

Ústav lekárskej biofyziky 1 1 3 0 0 5 

 

d) presystematizovanie funkčných miest na Ústave lekárskej biochémie JLF UK a UNM 

Schválená štruktúra pedagogických zamestnancov 

Pracovisko Profesor Docent 
Odbor. 

asistent 
Lektor 

Výskumný 

pracovník 
Spolu 

Ústav lekárskej biochémie 3 5 2 0 1 11 
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e) zmenu funkčnej štruktúry administratívnych zamestnancov vybraných vedecko-

pedagogických pracovísk JLF UK 

Schválená štruktúra nepedagogických zamestnancov 

Pracovisko 
Sekretárka/

admin. 
Laborant Technik 

Robotní

k 
Spolu 

 

Klinika detskej anestéziológie 

a IM 

Klinika detskej chirurgie 

Neonatologická klinika 

Neurochirurgická klinika 

0,133 

0,133 

0,133 

0,133 

 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0,133 

0,133 

0,133 

0,133 

 

a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 21/2014. 

 

P. dekan poďakoval za podporu návrhu. 

K bodu 14/ 

 

P. dekan predložil návrh na vyslovenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku JLF UK.  

Predsedníctvo AS JLF UK, zamestnanecká a študentská časť nemali pripomienky k návrhu. 

Právna komisia a Komisia pre rozpočet a hospodárenie tiež odporučili návrh schváliť.  

 

Záver: Akademický senát JLF UK v Martine jednomyseľne vyslovil súhlas s nájmom 

nehnuteľného majetku JLF UK, ide o tieto pozemky:  

 Pozemok registra C KN parcelné č. 7684/2, výmera  16847 m
2
 , druh pozemku:  

orná pôda 

 Pozemok registra C KN parcelné č. 7684/6, výmera  28712 m
2
 , druh pozemku:  

orná pôda 

 Pozemok registra C KN parcelné č. 7685/2, výmera 5725 m
2
 , druh pozemku:  

trvalé trávnaté porasty 

 Pozemok registra C KN parcelné č. 7685/9, výmera    4857 m
2
 , druh pozemku:  

trvalé   trávnaté porasty, 

ktoré sa nachádzajú  v katastri obce  Dražkovce, okres  Martin,  katastrálne územie Martin a 

prijal k tomuto bodu uznesenie č. 22/2014. 

 

P. dekan poďakoval za podporu návrhu. 

 

K bodu 15/ 

 

P. dekan predložil návrh na vyslovenie súhlasu s predajom nehnuteľného majetku JLF UK. 

Predsedníctvo AS JLF UK, zamestnanecká a študentská časť nemali pripomienky k návrhu. 

Právna komisia a Komisia pre rozpočet a hospodárenie tiež odporučili návrh schváliť.  
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Záver: Akademický senát JLF UK v Martine jednomyseľne vyslovil súhlas s predajom 

nehnuteľného majetku JLF UK, ide o tieto nehnuteľnosti:  

 Parcela číslo KN 1883/18  k. ú. Martin o výmere 9125 m
2
  - zastavané plochy 

a nádvoria     

 Parcela číslo KN 1883/398 k. ú. Martin o výmere 551 m
2
  - zastavané plochy 

a nádvoria 

 Pozemok pod objektom patologickej fyziológie - samostatný z dôvodu vykonanej 

prístavby objektu 

 

 Predklinické ústavy súpisné číslo 156 na parcele číslo 1883/18: 

 budova Ústavu farmakológie JLF UK 

 budova Ústavu mikrobiológie a imunológie JLF UK 

 budova Ústavu verejného zdravotníctva JLF UK 

 budova Centrálneho zverinca JLF UK 

 budova garáží a dielňa 

 garáž a sklady krmiva 

 Predklinické ústavy súpisné číslo 156 na parcele číslo KN 1883/398: 

 budova Ústavu patologickej fyziológie JLF UK 

 

 Parcela číslo KN 707/3 k. ú. Vrútky o výmere 228 m
2
 - pozemok zastavaný nebytovou 

budovou  

 Ústav molekulovej biológie súpisné číslo 3306 na parcele č. KN 707/3 k. ú. Vrútky. 

a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 23/2014. 

 

P. dekan poďakoval za podporu návrhu. 

 

K bodu 16/ 

 

P. dekan predložil návrh na personálnu politiku – stratégiu v manažovaní zamestnávania 

vedecko-pedagogických a neučiteľských zamestnancov.   

 

Predsedníctvo AS JLF UK, zamestnanecká a študentská časť nemali pripomienky k návrhu. 

 

Záver: Akademický senát JLF UK jednomyseľne schválil stratégiu Vedenia JLF UK 

v manažovaní zamestnávania vedecko-pedagogických a neučiteľských zamestnancov a návrh 

personálnej politiky JLF UK a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 24/2014. 

 

P. dekan poďakoval za podporu návrhu. 
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K bodu 17/ 

 

a/ p. dekan: 

- informoval, že v rámci komplexnej akreditácie na JLF UK sa vyskytol problém 

v absencii garanta pre študijný program zubné lekárstvo, avšak uistil členov AS JLF 

UK, že fakulta sa pokúsi získať externého garanta, 

- informoval o prebiehajúcich stavebných prácach na Martinskom centre pre 

biomedicínu a podpísanej zmluve, 

- uviedol, že prebiehajú výberové konania na materiálno-technické zabezpečenie 

a informačné technológie pre BioMed, 

- informoval o návšteve kórejského veľvyslanca a možnej spolupráci s Kórejskou 

republikou, 

- uviedol, že všetkým zamestnancom fakulty bol zaslaný dotazník na meranie 

spokojnosti zamestnancov obdobne ako pred rokom v rámci získania certifikátu ISO 

9001. 

 

b/ p. prodekan Osina:  

- informoval, že do podkladov komplexnej akreditácie týkajúcich sa študijného 

programu ošetrovateľstvo sa doplnili a aktualizovali zmluvy s praktickými lekármi 

v rámci pediatrie a všeobecného lekárstva, doplnila sa tiež zmluva s Regionálnym 

úradom verejného zdravotníctva v Martine na poskytovanie letnej praxe pre študentov 

a aktualizovali sa aj niektoré informačné listy predmetov. 

 

c/ p. prodekan Galajda: 

- uviedol, že bola uzávierka prijímania prihlášok na doktorandské štúdium na JLF UK; 

Referát pre doktorandské štúdium eviduje 27 prihlášok pre dennú formu a 25 

prihlášok pre externú formu doktorandského štúdia. 

 

d/ 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 a v ročenke na akademický rok 2014/2015 bude 

uvedený ešte podrobnejší harmonogram. 

 

e/ p. tajomníčka:  

- informovala, že na účet v Štátnej pokladnici bola pripísaná dotácia na podporu 27 

grantov UK vo výške 27 tisíc Eur, 

- uviedla, že na fakulte prebiehajú a sú ohlásené aj ďalšie kontroly na mieste 

z MŠVVaŠ SR, Správy finančnej kontroly a ASFEU pre projekty zo štrukturálnych 

fondov EÚ, 

- uviedla, že 17. júna 2014 sa uskutoční Športový deň dekana. 

 

K bodu 18/ 
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P. predsedníčka  navrhla dvoch členov AS JLF UK – doc. MUDr. J. Sadloňovú, CSc. a doc. 

MUDr. Y. Mellovú, CSc. ako kontrolórov na prijímacích konaniach, ktoré budú prebiehať na 

JLF UK; zo študentskej časti sa budú členovia AS JLF UK zúčastňovať na prijímacích 

konaniach aktuálne podľa rozvrhu a skúšok. AS JLF UK tento návrh jednomyseľne schválil.  

 

RNDr. M. Šimera, PhD. navrhol, aby sa informácie Vedenia JLF UK zasielali všetkým 

zamestnancom, ktorých sa týkajú a nie len prostredníctvom databázy VIP. P. prodekan Osina 

a p. dekan podporili návrh.   

 

Predseda študentskej časti AS JLF UK navrhol, aby sa predštátnicová prax v pediatrii 

predĺžila o jeden týždeň. AS JLF UK podporil tento návrh. P. dekan uviedol, že tento návrh sa 

bude prejednávať s garantom predmetu pediatria – prof. MUDr. P. Bánovčinom, CSc. a p. 

prodekankou Péčovou.  

 

 

UZNESENIA:  

 

9/2014 

Akademický senát 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 JLF UK na rok 2014. 

 

10/2014 

Akademický senát JLF UK v Martine 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 rozpis dotácie štátneho rozpočtu na Jesseniovej LF UK v Martine na 

programy, podprogramy do úrovne položiek a podpoložiek na rok 2014. 

b) schvaľuje „Metodiku rozpisu dotácie na mzdy pracoviskám a účelovým zariadeniam 

JLF UK na rok 2014“, pričom pracoviskám, pre ktoré je vypočítaný objem mzdových 

prostriedkov  nižší ako potreba na rok 2014, sa rozpis miezd upraví na túto hodnotu. 

Rozdiel súčtu plusových hodnôt pracovísk, ktoré dosiahli nárast oproti garantovanému 

minimu a objemu použitého na zvýšenie rozpočtu pracovísk, ktoré klesli pod 

garantované minimum, sa rozdelí medzi pracoviská, ktoré dosiahli nárast oproti 

garantovanému minimu, a to úmerne tomuto nárastu, maximálne však do výšky 10%. 

c) schvaľuje rozpočet výnosov a nákladov JLF UK na rok 2014: 

 v predpokladanom objeme výnosov 17 841 043 EUR v hlavnej činnosti, 145 505 

EUR v podnikateľskej činnosti, 

 v predpokladanom objeme nákladov 17 115 520 EUR v hlavnej činnosti, 138 220 

EUR v podnikateľskej činnosti, 

 v predpokladanom kladnom výsledku hospodárenia vo výške 725 523 EUR 

v hlavnej činnosti, 7 285 EUR v podnikateľskej činnosti,  

d) do budúcnosti odporúča v rámci kritérií rozdelenia finančných prostriedkov na 

odmeňovanie podľa Hirschovho indexu vyčleniť ako samostatnú podskupinu, 

e) odporúča zohľadniť spoluriešiteľstvo na publikačnej činnosti a projektoch a zhodnotiť 

rozdielnu pedagogickú záťaž na všetkých pracoviskách, 

f) odporúča detailne posúdiť výkony pracoviska a poskytnúť vedúcemu pracoviska 

prepočet na jedného zamestnanca,  
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g) odporúča dekanovi fakulty oboznámiť všetky pracoviská s Metodikou rozpisu miezd 

na rok 2014 a s jednotlivými vedúcimi analyzovať dosiahnuté výsledky u pracovísk, 

ktoré dlhodobo nezabezpečujú krytie mzdových nárokov zamestnancov a prijať také 

opatrenia, ktoré budú v nasledujúcich rokoch garantovať zlepšenie výkonov 

v hodnotených oblastiach a s výsledkami analýzy oboznámiť AS JLF UK v termíne 

december 2014, 

h) odporúča dekanovi informovať pracoviská, že JLF UK nemá vytvorené rezervy na 

úhradu finančných nárokov a ďalších požiadaviek na mzdy, platy, tovary a služby 

a pridelený objem prostriedkov z dotačných a nedotačných zdrojov JLF UK je 

konečný. 

 

 

 

11/2014 

Akademický senát JLF UK v Martine v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. k) Štatútu JLF UK 

schvaľuje Podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1.stupňa, spojeného 1. a 2. 

stupňa a 2. stupňa  na JLF UK pre akademický rok 2015/2016. 

 

12/2014 

Akademický senát JLF UK v Martine v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. k) Štatútu JLF UK 

schvaľuje organizačné zabezpečenie a podmienky prijatia na doktorandské štúdium na JLF 

UK na akademický rok 2015/2016. 

 

13/2014 

Akademický senát JLF UK v Martine schvaľuje výšku školného a poplatkov na akademický 

rok 2015/2016. 

 

14/2014 

Akademický senát JLF UK v Martine prerokoval a berie na vedomie študijné plány pre 

akreditované študijné programy 1., 2., a spojeného 1. a 2. stupňa, ktoré budú realizované na 

JLF UK v akademickom roku 2014/2015. 

 

15/2014 

Akademický senát JLF UK v Martine prerokoval a berie na vedomie zloženie skúšobných 

komisií štátnych skúšok pre akademický rok 2014/2015. 

 

16/2014 

Akademický senát JLF UK v Martine schvaľuje Študijný poriadok ďalšieho vzdelávania 

zdravotníckych pracovníkov na JLF UK. 

 

17/2014 

Akademický senát JLF UK v Martine v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. i) Štatútu JLF UK 

schvaľuje Výročnú správu o hospodárení za rok 2013. 

 

18/2014 

Akademický senát JLF UK v Martine v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. i) Štatútu JLF UK 

schvaľuje Výročnú správu o činnosti za rok 2013. 

 

19/2014 



 14 

Akademický senát JLF UK v Martine v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. l) Štatútu JLF UK 

schvaľuje zriadenie Spoločného vedecko-výskumného centra JLF UK v Martine a ÚVN 

Ružomberok. 

 

20/2014 

Akademický senát JLF UK v Martine v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. l) Štatútu JLF UK 

schvaľuje zriadenie Martinského centra pre neurodegeneratívne ochorenia JLF UK. 

 

21/2014 

Akademický senát JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. p) Štatútu JLF UK  schvaľuje:  

a) zníženie pedagogických zamestnancov o 1 na Chirurgickej klinike  a transplantačnom 

centre JLF UK a UNM a zvýšenie pedagogických zamestnancov o 1 na Ortopedickej 

klinike JLF UK a UNM: 

 

Schválená štruktúra pedagogických zamestnancov Chirurgickej kliniky 

a transplantačného centra JLF UK a UNM 

Pracovisko Profesor Docent 
Odbor. 

asistent 
Lektor 

Výskumný 

pracovník 
Spolu 

Chirurgická klinika 

a transplantačné centrum 2 0 10 0 0 12 

 

 

Schválená štruktúra pedagogických zamestnancov Ortopedickej kliniky JLF UK a UNM 

Pracovisko Profesor Docent 
Odbor. 

asistent 
Lektor 

Výskumný 

pracovník 
Spolu 

Ortopedická klinika 0 0 3 0 0 3 

 

b) zvýšenie nepedagogických zamestnancov o 0,7 na Klinike stomatológie 

a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a UNM 

 

Schválená štruktúra nepedagogických zamestnancov 

Pracovisko Sekretárka/Admin. Laborant Technik Robotník Spolu 

Klinika stomatológie 

a maxilofaciálnej 

chirurgie 
1 0 2 0 3 

 

 

c) zvýšenie pedagogických zamestnancov o 1 na Ústave lekárskej biofyziky JLF UK a 

UNM 

 

Schválená štruktúra pedagogických zamestnancov 

Pracovisko Profesor Docent 
Odbor. 

asistent 
Lektor 

Výskumný 

pracovník 
Spolu 

Ústav lekárskej biofyziky 1 1 3 0 0 5 

 

d) presystematizovanie funkčných miest na Ústave lekárskej biochémie JLF UK a UNM 
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Schválená štruktúra pedagogických zamestnancov 

Pracovisko Profesor Docent 
Odbor. 

asistent 
Lektor 

Výskumný 

pracovník 
Spolu 

Ústav lekárskej biochémie 3 5 2 0 1 11 

 

 

e) zmenu funkčnej štruktúry administratívnych zamestnancov vybraných vedecko-

pedagogických pracovísk JLF UK 

Schválená štruktúra nepedagogických zamestnancov 

Pracovisko 
Sekretárka/

admin. 
Laborant Technik 

Robotní

k 
Spolu 

 
Klinika detskej anestéziológie 

a IM 
Klinika detskej chirurgie 
Neonatologická klinika 
Neurochirurgická klinika 

0,133 

0,133 

0,133 

0,133 

 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0,133 

0,133 

0,133 

0,133 

 

22/2014 

Akademický senát JLF UK v Martine vyslovuje súhlas s nájmom nehnuteľného majetku JLF 

UK, ide o tieto pozemky:  

 Pozemok registra C KN parcelné č. 7684/2, výmera  16847 m
2
 , druh pozemku:  

orná pôda 

 Pozemok registra C KN parcelné č. 7684/6, výmera  28712 m
2
 , druh pozemku:  

orná pôda 

 Pozemok registra C KN parcelné č. 7685/2, výmera 5725 m
2
 , druh pozemku:  

trvalé trávnaté porasty 

 Pozemok registra C KN parcelné č. 7685/9, výmera    4857 m
2
 , druh pozemku:  

trvalé   trávnaté porasty, 

ktoré sa nachádzajú  v katastri obce  Dražkovce, okres  Martin,  katastrálne územie Martin 

 

23/2014 

Akademický senát JLF UK v Martine vyslovuje súhlas s predajom nehnuteľného majetku JLF 

UK, ide o tieto nehnuteľnosti:  

 Parcela číslo KN 1883/18  k. ú. Martin o výmere 9125 m
2
  - zastavané plochy 

a nádvoria     

 Parcela číslo KN 1883/398 k. ú. Martin o výmere 551 m
2
  - zastavané plochy 

a nádvoria 

 Pozemok pod objektom patologickej fyziológie - samostatný z dôvodu vykonanej 

prístavby objektu 

 

 Predklinické ústavy súpisné číslo 156 na parcele číslo 1883/18: 
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 budova Ústavu farmakológie JLF UK 

 budova Ústavu mikrobiológie a imunológie JLF UK 

 budova Ústavu verejného zdravotníctva JLF UK 

 budova Centrálneho zverinca JLF UK 

 budova garáží a dielňa 

 garáž a sklady krmiva 

 Predklinické ústavy súpisné číslo 156 na parcele číslo KN 1883/398: 

 budova Ústavu patologickej fyziológie JLF UK 

 

 Parcela číslo KN 707/3 k. ú. Vrútky o výmere 228 m
2
 - pozemok zastavaný nebytovou 

budovou  

 Ústav molekulovej biológie súpisné číslo 3306 na parcele č. KN 707/3 k. ú. Vrútky. 

 

24/2014 

Akademický senát JLF UK schvaľuje stratégiu Vedenia JLF UK v manažovaní 

zamestnávania vedecko-pedagogických a neučiteľských zamestnancov a návrh personálnej 

politiky JLF UK. 

 

 

V Martine, dňa 28.5.2014  

 

 

 

Zapísala:  Ing. Janka Trimajová 

Overili:    doc. Mgr. Martina Bašková, PhD. 

  Ing. Eva Tišliarová 

    

 

 

 

 

 

  prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc., v.r. 

           predsedníčka AS JLF UK  


