Zápisnica
zo zasadania Akademického senátu Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity
Komenského v Martine konaného dňa 14. mája 2007
Prítomní:
- členovia AS: doc. Ing. H. Baráni, CSc., prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD., prof. MUDr. D.
Dobrota, CSc., doc. RNDr. A. Drgová, CSc., RNDr. E. Halašová, PhD., prof. MUDr. J.
Hanáček, CSc., MUDr. K. Kajo, PhD., Mgr. S. Kelčíková, prof. MUDr. J. Kliment, CSc.,
doc. MUDr. I. Kocan, CSc., MUDr. B. Kolarovszki, Ing. A. Lepejová, CSc., MUDr. A.
Mikolajčík, PhD., prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc., MUDr. S. Richterová, PhD., doc.
MUDr. B. Sániová, PhD., doc. MUDr. J. Višňovský, CSc., mim. prof., prof. MUDr. M.
Zibolen, CSc., A. Antošíková, Š. Čurillová, P. Jankovič, V. Kostelník, T. Kučma, B.
Kukučková, A. Kurhajcová, K. Makovická, L. A. Riseth, J. Sokol, V. Timková
- členovia Vedenia JLF UK: doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. prof., prof. MUDr. K.
Javorka, DrSc., prof. MUDr. P. Galajda, CSc., prof. MUDr. E. Rozborilová, CSc., doc.
RNDr. S. Fraňová, PhD., Ing. Ľ. Červeňová
- hosť: doc. PhDr. F. Gahér, PhD., rektor UK
Ospravedlnení:
- členovia AS: doc. MUDr. K. Adamicová, PhD., mim. prof., prof. MUDr. P. Bánovčin,
CSc., prof. MUDr. M. Mokáň, DrSc., doc. MUDr. J. Sadloňová, CSc., doc. Mgr. K.
Žiaková, PhD., mim. prof., M. Benková
- členovia Vedenia JLF UK: prof. MUDr. L. Plank, CSc.
Akademický senát JLF UK (ďalej len „AS a „JLF UK“) bol uznášaniaschopný,
zasadanie viedla prof. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD., predsedníčka AS JLF UK.
Predsedníčka AS predložila návrh programu zasadania, ku ktorému neboli predložené
žiadne pozmeňujúce návrhy.
AS JLF UK hlasovaním schválil nasledovný program zasadania:
P r o g r a m:
1.
2.
3.
4.
5.

Návrh rozpisu dotácie štátneho rozpočtu JLF UK na rok 2007
Výročná správa o činnosti JLF UK za rok 2006
Výročná správa o hospodárení JLF UK za rok 2006
Informácia o Koncepcii JLF UK na roky 2008 - 2014
Návrh dekana na uzavretie pracovných pomerov na pracovné miesta vysokoškolských
učiteľov pre zamestnancov nad 65 rokov veku na akademický rok 2007/2008
6. Návrh dekana na schválenie ďalších podmienok prijatia na štúdium na JLF UK na
akademický rok 2008/2009
7. Študijný program Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve – II. stupeň:
a/ návrh dekana na otvorenie študijného programu v akademickom roku 2007/2008
b/ návrh dekana na schválenie ďalších podmienok prijatia na akademický rok 2007/2008
c/ návrh dekana na študijné plány na akademický rok 2007/2008
8. Návrh dekana na zmenu študijných plánov v študijnom programe všeobecné lekárstvo na
akademický rok 2007/2008
9. Návrh dekana na schválenie prílohy č. 1 Študijného a skúšobného poriadku JLF UK
„Zásady evidencie študijných výsledkov na JLF UK“
10. Návrh dekana na zmenu počtu miest a štruktúry učiteľských a vedecko-výskumných
zamestnancov na I. chirurgickej klinike
11. Návrh na Kritériá rozdelenia ubytovacej kapacity na JLF UK na akademický rok
2007/2008

12.
13.
14.
15.
16.

Voľba člena Rady vysokých škôl SR za JLF UK
Návrh Predsedníctva AS na doplnenie Pedagogickej komisie AS JLF UK
Návrh Predsedníctva AS na poverenie členov AS na vykonanie kontroly
Informácie členov Vedenia JLF UK
Rôzne

K bodu 1/
P. dekan predložil návrh rozpisu dotácie štátneho rozpočtu JLF UK na rok 2007. P.
tajomníčka predstavila návrh a podala k nemu podrobný komentár. Rozpis dotácií ŠR na rok
2007 bol schvaľovaný v orgánoch akademickej správy a samosprávy. Metodika rozpisu bola
schválená na Kolégiu rektora UK dňa 14. – 16. 2. 2007. Rozpis na fakulty bol schválený na
Kolégiu rektora UK dňa 23. 4. 2007 a na zasadnutí AS UK dňa 25. 4. 2007. Oficiálny rozpis
JLF UK bol doručený 2. 5. 2007. Pri delení sa uplatňovala metodika rozpisu UK. V rámci
metodiky sa vyčlenili finančné prostriedky do rozvojového fondu a fondu UK, o ktoré sa
môžu fakulty znova uchádzať formou grantov a zahraničných mobilít. Ďalej sa vyčlenili
finančné prostriedky vo výške 30 mil. Sk na realizáciu projektu „Študent“ na UK, 8 mil. Sk
na fond rektora (podpora doktorandského štúdia, jednorázové odmeny školiteľov, odmeny
mladých vedeckých a pedagogických zamestnancov, ktorí dosiahnu vedecko-pedagogický
titul „docent“ do 40 rokov veku Sk 1.500,– mesačne a titul „profesor“ do 45 rokov veku vo
výške Sk 2.000,– mesačne, odmena vedúceho diplomovej práce absolventa, ktorému bola
udelená cena rektora UK, vo výške Sk 3.000,–) a 1 mil. Sk na úhradu daní z nehnuteľnosti.
Pri rozpise dotácie na fakulty sa uplatňovalo kriteriálne delenie.
Na podprogram VŠ vzdelávanie a zabezpečenie prevádzky VŠ fakulta dostala
117,318 tis. Sk, čo je o 5,080 tis. Sk viac ako bola upravená dotácia v roku 2006. Najväčší
podiel na tomto náraste má kategória miezd o 5,451 tis. Sk viac ako v r. 2006, pričom 85 %
v tejto kategórii má na základe pedagogického výkonu a 15 % na základe výsledkov
ukazovateľov vo vedecko-výskumnej činnosti. V kategórii tovarov a služieb je schválená
dotácia vo výške 5,722 tis., čo je oproti upravenej dotácii z r. 2006 o 2,289 tis. Sk menej.
Rozdiel sa musí dofinancovať z nedotačných zdrojov, nakoľko len náklady na energie v roku
2006 boli 5,672 tis. Sk. Štipendiá a odvody doktorandov sú pridelené na základe inventúry
doktorandov k 31. 10. predchádzajúceho roku.
Na podprogram prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj sa
finančné prostriedky delili podľa výkonových parametrov fakulty a podľa podielu
výskumno-vývojovej kapacity fakulty v rámci UK, ktorý je 7,89 %. Objem pridelených
prostriedkov je 11,636 tis. Sk, čo je oproti roku 2006 o 616 tis. Sk menej.
V oblasti sociálnej podpory študentov VŠ sme dostali finančné prostriedky na
sociálne štipendiá vo výške 4,812 tis. Sk, čo je na úrovni upravenej dotácie r. 2006. Sociálne
štipendiá sú zákonne nárokovateľné, UK musí sociálne štipendiá dotovať v 100 % výške.
Motivačné štipendiá sme dostali vo výške 2,071 tis. Sk, čo je o 166 tis. Sk viac ako v r. 2006.
Mimoriadne štipendiá zatiaľ neboli rozpisované. Študentský domov v kategórii mzdy
a odvody dostal 4,798 tis. Sk, čo je o 59 tis. Sk viac oproti upravenej dotácii r. 2006.
V kategórii tovary a služby dostal 3,668 tis. Sk, čo je o 39 tis. Sk menej oproti upravenej
dotácii r. 2006. Dotácia je rozpísaná v zmysle platnej metodiky MŠ SR, na základe ktorej ŠD
dostáva príspevok na 1 ubytovaného študenta vo výške 2.000,– Sk/rok a príspevok na
prevádzku ubytovacieho zariadenia vo výške 1.000,– Sk/študent/rok. Príspevok na prevádzku
je vynásobený koeficientom náročnosti na prevádzku, ktorý je v prípade našich ŠD vo výške
2,5, čiže 2.500,– Sk. Pridelená suma predstavuje len 52 % nákladov na energie. Rozdiel sa
musí dofinancovať z nedotačných zdrojov. Aj z tohto dôvodu bol predložený návrh na
úpravu poplatkov za ubytovanie v ŠD od 1. septembra 2007. Vedenie ŠD a Študentská
samospráva robí analýzu nákladov na zvýšené energie a hľadá riešenie ako ich znížiť. Ďalej
sme dostali príspevok na stravovanie študentov vo výške 858 tis. Sk, čo je o 60 tis. Sk menej,
avšak finančné nároky fakulty sú dofinancované podľa skutočne vydaných hlavných jedál

študentom. Príspevok je vo výške 20,– Sk na 1 hlavné jedlo študentovi, pričom študent má
nárok na 2 hlavné jedlá denne. Taktiež sme dostali príspevok na športové aktivity študentov
(TJ Slávia Medik a ROB JLF UK) vo výške 80 tis. Sk, čo je o 35 tis. Sk viac ako v roku
2006.
Dotácia na zabezpečenie praktickej výučby na klinických pracoviskách je vo
výške 37,666 tis. Sk, čo je oproti upravenej dotácii roku 2006 o 16,333 tis. Sk menej. Od
roku 2004, kedy bola dotácia vo výške 95,238 tis. Sk, je financovanie tejto oblasti výrazne
nižšie.
P. tajomníčka informovala o záväzných ukazovateľoch na rok 2007, ktorými sú
celkový objem finančných prostriedkov na bežné výdavky a na kapitálové výdavky, celkový
objem finančných prostriedkov na mzdy a odvody, ktorý nesmie prekročiť 80 % z objemu
finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2007, finančné prostriedky poskytnuté na
stavby a nákupy budov a stavieb a účelovo určené finančné prostriedky. Účelovo určené
finančné prostriedky (klinické pracoviská, štipendiá doktorandov, sociálne a motivačné
štipendiá, príspevky na stravu študentom, príspevok na ŠD a príspevok pre Sláviu Medik
a ROB) môžu byť použité len na účel, na ktorý sú určené a nedočerpané prostriedky sa musia
vrátiť do štátneho rozpočtu.
Komisia pre rozpočet a hospodárenie AS v súlade s § 39 ods. 1 pís. a/ zaujala
k návrhu stanovisko, v ktorom podporila predložený návrh a odporučila návrh schváliť.
Komisia požiadala členov AS, aby na pracoviskách presadzovali účelné a hospodárne
nakladanie s prostriedkami dotácie, a taktiež aby hľadali rezervy úspor, najmä v znižovaní
mernej spotreby všetkých druhov energií. Ďalej odporučila členom AS a vedúcim pracovísk,
aby vedecko-výskumnú aktivitu orientovali na získanie projektov finančne vyššie
ohodnotených. Grantová úspešnosť a rozvoj kvalitatívnych ukazovateľov fakulty sú zárukou
získania ďalších dotačných zdrojov.
Komora zamestnancov AS podporila predložený návrh a odporučila ho AS schváliť.
Komora zamestnancov zároveň poverila dekana zabezpečiť kontrolu hospodárenia
a nakladania s dotačnými prostriedkami, ktoré sa doteraz použili a ktoré sa použijú na
zabezpečenie praktickej výučby študentov na klinických pracoviskách JLF UK v MFN.
Komora študentov AS podporila predložený návrh a odporučila ho AS schváliť.
K návrhu rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu JLF UK na rok 2007 v diskusii
vystúpil p. rektor UK doc. PhDr. František Gahér, PhD., ktorý konštatoval, že predložený
návrh bol precízne pripravený a prerokovaný. Ďalej informoval, že celkový rozpočet pre VŠ
bol navýšený o 500 mil. Sk, rozdeľovalo sa 12,6 miliardy Sk a v januári hrozilo, že UK
dostane o 122 mil. Sk menej, pričom technické univerzity mali dostať o 550 mil. Sk viac.
Nakoniec UK dostala 2,33 miliardy Sk, čo je o 14 mil. Sk viac ako v roku 2006. Toto
navýšenie bolo na základe postupu MŠ SR podľa metodiky rozpisu z roku 2006, s tým
rozdielom, že podľa výkonu vedy a výskumu sa budú rozdeľovať mzdové prostriedky vo
výške 20 %, pričom v roku 2006 to bolo vo výške 30 %. Na podprogram Poskytovanie VŠ
vzdelávania a zabezpečenie prevádzky UK dostala o 27 mil. Sk menej a na mzdy o 44 mil.
Sk viac, na tovary a služby o 8 mil. Sk menej, na štipendiá a doktorandov o 22 mil. Sk viac
a na zabezpečenie praktickej výučby na klinických pracoviskách len 118 mil. Sk, čo je o 100
mil. Sk menej ako minulý rok. Na výskumnú, vývojovú a umeleckú činnosť o 15 mil. Sk
viac, na mzdy o 2 mil. Sk viac a na tovary a služby o 393 tis. Sk menej, na sociálne štipendiá
o 30 mil. Sk viac, na motivačné štipendia o 1 mil. Sk viac, na podporu stravovania,
ubytovania, športových a kult. aktivít o 8 mil. Sk viac, na mzdy na ŠD o 3 mil. Sk viac a na
tovary a služby na ŠD o 2,5 mil. Sk viac. P. rektor podotkol, že JLF UK v oblasti
výkonových parametrov vystupuje ako stabilná fakulta, ktorá dosahuje dobré výsledky
v oblasti vedy, výskumu a publikačnej činnosti. UK celkovo pomohlo, že v metodike rozpisu
sa započítavajú aj absolventi doktorandského štúdia v externej forme, čo UK prinieslo
niekoľko desiatok miliónov Sk. P. rektor ďalej informoval, že 3 fakulty UK urobili rozpis

finančných prostriedkov až na jednotlivé pracoviská fakulty, čo by perspektívne chcel
dosiahnuť na celej UK. K nedostatočnému financovaniu študentských domovov informoval,
že predovšetkým bratislavské ŠD majú možnosť si na seba zarobiť počas letných mesiacov.
P. rektor informoval, že súčasná metodika rozpisu dotácie štátneho rozpočtu
priaznivo ovplyvnila rozpočet UK, ale aj rozpočet JLF UK, avšak v budúcnosti hrozí nová
metodika, ktorá by podporila technické VŠ na úkor ostatných. Vedenie UK a p. rektor
vyvíjajú aktivity v RVŠ SR, ŠRVŠ, Rektorskej konferencii, ale aj v médiách, aby sa
zabránilo prijatiu takejto metodiky.
Taktiež informoval, že minister školstva SR navrhol, aby sa lekárske fakulty pokúsili
získať fakultné nemocnice do majetku univerzít.
Záver: AS schválil návrh dekana na rozpis dotácie štátneho rozpočtu na rok 2007 a prijal
k tomuto bodu uznesenie č. 10/2007. Celé znenie uznesenia je uvedené v prílohe zápisnice č.
1.
P. dekan poďakoval za schválenie predloženého návrhu.
P. rektor podal informácie o priebehu a stave zabezpečenia výstavby Auly JLF
UK. V prílohe zápisnice č. 2 je podrobná písomná správa rektora UK k príprave Výstavby
Auly JLF UK.
V diskusii p. rektor reagoval na nasledovné dotazy a otázky:
P. prof. Hanáček požiadal o informáciu, koľko finančných prostriedkov by
mohla univerzita získať z eurofondov a čo je možné z nich realizovať.
P. rektor: UK má sídlo v kraji, ktorý nebude dostávať prostriedky na rozvoj
infraštruktúry. Mimo kraja je len JLF UK, preto prostriedky na rozvoj infraštruktúry má
možnosť získať pravdepodobne len JLF UK. Z uvedeného dôvodu by investície zo štátneho
rozpočtu mali ísť len na vysoké školy v Bratislave. UK má šancu získať prostriedky na
etapovitú rekonštrukciu Mlynskej doliny. Takisto UK a LF UK majú záujem na získaní
nemocnice v Rázsochách do majetku UK. Prostriedky na vedu a výskum pre UK budú
pravdepodobne v dostatočnom množstve. JLF UK má obrovské možnosti získať prostriedky
z rozvojového programu priorít verejných prác a samozrejme v oblasti vedy a výskumu.
P. prof. Nosáľová požiadala o vyjadrenie p. rektora k pozitívam a negatívam
navrhovanej novely vysokoškolského zákona z jeho pohľadu.
P. rektor: UK vypracovala spoločné stanovisko rektora, dekanov a AS UK
k paragrafovému zneniu návrhu novely vysokoškolského zákona. Za najvážnejšie negatívum
považuje posilňovanie právomocí správnej rady na úkor akademického senátu, ako aj
postavenie doktorandov. Spoplatňovanie externého štúdia považuje po právnej stránke za
nesprávne, ale pragmaticky za dobrý krok.
P. prof. Javorka pozitívne hodnotil, že Vedenie UK podporuje doktorandské
štúdium na JLF UK. Na JLF UK sa podarilo získať dvojročný projekt ESF na podporu
doktorandov a ŠVOČ. Otázkou je, čo s úspešnými absolventami doktorandského
štúdia, nakoľko chýba inštitút postdoktorandov. Požiadal o vyjadrenie, či Vedenie UK
neuvažuje o riešení tejto problematiky.
P. rektor: UK dostáva oneskorene miesta doktorandov. Na UK sa darí udržiavať
úroveň aj počet absolventov dennej aj externej formy doktorandov. UK má pripravený
projekt ESF Excelentná univerzita v objeme 100 mil. Sk, ktorý sa bude týkať aj vzdelávania
absolventov a doktorandov. Jedným z ťažiskových bodov Dlhodobého zámeru UK na roky
2008 – 2014 má byť aj oblasť postdoktorandov. Niektoré fakulty využívajú na financovanie
postdoktorandov finančné prostriedky získané z projektov. Dňa 25. 4. 2007 bola uzavretá
prvá výzva na približne 200 vedeckých grantov postdoktorandov vo výške 1 mil. eur, pričom
veľká časť prostriedkov má byť určená pre postdoktorandov.

P. Dr. Halašová v tejto súvislosti doplnila informáciu zo zasadnutia skupiny Medine
v máji 2007, ktorá sa zaoberá štúdiom medicíny v Európskej únii, kde sa prijalo odporučenie
vytvoriť európsky fond pre vedu a výskum pre študentov a doktorandov. Ďalšia neoficiálna
informácia z tohto stretnutia je o vzťahu univerzity a fakultných nemocníc a probléme
financovania lekárskych fakúlt a fakultných nemocníc, ktorý je celoeurópsky. Snaha
lekárskych fakúlt je získať fakultné nemocnice pod svoju správu a fakultné nemocnice
previesť pod vedenie ministerstiev školstva.
P. rektor informoval, že zo strany ministra školstva SR je pozitívna reakcia na
zámer UK a jej lekárskych fakúlt získať fakultné nemocnice do majetku univerzity. UK sa
bude o to perspektívne usilovať, s tým, že sa predpokladá, že univerzitné nemocnice budú
poskytovať špičkovú medicínu v krajine a budú univerzitám prinášať zisk.
Ďalej p. rektor podal informáciu, že Vedenie UK prijalo stanovisko k
materiálu dlhodobý zámer vedy a výskumu, ktorý bol však nekvalitne vypracovaný (napr.
nebol definovaný základný výskum). UK sa podarilo pozastaviť tento dokument s tým, že
UK sa bude podielať na tvorbe nového dokumentu. Tento dokument je dôležitý aj
v súvislosti s metodikou rozpisu dotácií štátneho rozpočtu.
P. predsedníčka poďakovala p. rektorovi za účasť na zasadaní a za všetky informácie,
ktoré odzneli. P. rektor poďakoval za možnosť vystúpiť a diskutovať na zasadaní. P. rektor
ešte informoval, že v júni sa uskutoční jednodňová konferencia k dlhodobému zámeru UK,
na ktorej sa môžu záujemcovia zúčastniť a vyjadriť svoje stanoviská.
K bodu 2/
Výročná správa o činnosti JLF UK za rok 2006 bilancuje činnosť JLF UK za rok
2006. Bola vypracovaná podľa rovnakej metodiky ako Výročná správa Univerzity
Komenského za rok 2006.
Komora zamestnancov a Komora študentov AS JLF UK podporili predloženú správu
a odporučili AS Výročnú správu o činnosti JLF UK za rok 2006 schváliť.
Záver: AS JLF UK správu jednomyseľne schválil a prijal k tomuto bodu uznesenie č.
11/2007. Výročná správa o činnosti bude zverejnená na fakultnom intranete.
P. dekan poďakoval za schválenie Výročnej správy o činnosti JLF UK za rok 2006.
K bodu 3/
P. tajomníčka podala niekoľko číselných ukazovateľov k Výročnej správe
o hospodárení JLF UK za rok 2006.
Základné ekonomické ukazovatele: v roku 2006 predstavoval objem štátnej dotácie
212,215 tis. Sk, z toho bežná dotácia bola 205,961 tis. Sk a kapitálové dotácie vo výške
6,254 tis. Sk. V roku 2006 bola dotácia na výučbové základne vo výške 53,999 tis. Sk.
Hodnota vlastných výnosov, t.j. príjmy, ktoré fakulta získavala z iných než dotačných
príjmov, bola 67,564 tis. Sk, čo je 42,7 % podiel, najväčší podiel tvoria príjmy zo školného
za štúdium študentov v jazyku anglickom vo výške 46,826 tis.Sk, čo je 33 % z bežných
výdavkov v roku 2006.
Vybrané ukazovatele:
- priemerná mzda v roku 2006 bola 21.201,– Sk, priemerná mzda učiteľov bola 28.161,– Sk,
priemerná mzda neučitelov bola 16.721,– Sk a priemerná mzda na ŠD bola 13.420,– Sk.
Štruktúra priemernej mzdy z dotačných zdrojov: 73 % tar. platy, 12 % príplatky, 14 % mzd.
náhrady, 1 % odmeny a z nedotačných zdrojov: 18 % tar. platy, 4 % príplatky, 1 % mzd.
náhrady, 52 % odmeny, spolu z dotačných a nedotačných zdrojov: 66 % tar. platy, 11 %
príplatky, 13 % mzd. náhrady a 10 % odmeny;

- finančné prostriedky na kapitálové výdavky sú rozpisované len v rámci výskumnovývojovej činnosti, a to z agentúr VEGA, KEGA, APVV a prevádzka infraštruktúry pre
výskum a vývoj. Bežné výdavky na programe veda a výskum z agentúry VEGA boli 5,118
tis. Sk pre 37 riešiteľov, t.j. priemerne 138 tis. Sk/1 grant, agentúra APVV 4,300 tis. Sk na 4
projekty, t.j. priemerne 1,075 tis. Sk/projekt, KEGA 329 tis. Sk pre 5 riešiteľov, priemerne
66 tis. Sk/projekt, Medzinárodná ved. technic. spolupráca 840 tis. Sk na 5 projektov,
priemerne 168 tis. Sk/projekt, Agentúra na podporu vedy a techniky 1,491 tis. Sk na 2
projekty, priemerne 745 tis. Sk/projekt, Granty mladých vedeckých pracovníkov UK 722 tis.
Sk na 15 projektov, priemerne 48 tis. Sk/projekt a Rozvojové projekty informačných
technológii 1,999 tis. Sk na 7 projektov, priemerne 286 tis. Sk/projekt. Počet riešiteľov
zapojených do projektov alebo grantov je 75 priamo a 6 spoluriešiteľov, t.j. 81 zamestnancov
JLF UK;
- stav majetku JLF UK k 31. 12. 2005 bol 84,340.826,– Sk, prírastky roku 2006 boli
12,705.220,– Sk a úbytky roku 2006 boli 55.700,–, stav majetku k 31. 12. 2006 bol
96.990.346,– Sk. Hodnota majetku JLF UK spolu so ŠD k 31. 12. 2006 je 144,217.475,– Sk;
- v roku 2002 boli náklady na lôžko v ŠD 1.026,– Sk a poplatok študenta bol 565,– Sk (t.j. 55
% z nákladov) a v roku 2006 boli skutočné náklady na lôžko 2.132,– Sk a poplatok študenta
bol 1025,– Sk (t.j. 48,1 % z nákladov).
Štruktúra finančných prostriedkov, ktoré sme dostali formou dotácie na mzdy je 85 %
na základe podielu fakulty v pedagogickom výkone a 15 % na základe výsledkov kvality vo
vedecko-výskumnej činnosti.
Podiel jednotlivých príspevkov, ktoré JLF UK dostala v roku 2006 v rámci dotácií:
- na vysokú školu 101,047.500,– Sk (bez dotácie pre klinické výučbové základne) – 64 %
- na projekty 17,228.800,– Sk – 11 %
- na rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj 12,952 tis. Sk – 8 %
- na ubytovanie 8,446 tis. Sk – 5 %
- na sociálne a motivačné štipendiá 6,298 tis. – 4 %
- na doktorandov 11,191 tis. Sk – 7 %
- na stravu 918 tis. Sk - 0,6 %
- na podporu športových aktivít 45 tis. – 0,33 %
Komisia pre rozpočet a hospodárenie AS odporučila schváliť Výročnú správu
o hospodárení JLF UK za rok 2006.
Komora zamestnancov a Komora študentov AS JLF UK podporili predloženú správu
a odporučili AS Výročnú správu o hospodárení JLF UK za rok 2006 schváliť.
-

-

V diskusii vystúpil p. prof. Hanáček, CSc., ktorý:
objasnil čo znamená skratka ROB, t.j. rádioorientačný beh. JLF UK má v tejto disciplíne
majstra sveta seniorov a majsterku sveta v ženách a tiež informoval, že TJ Slávia Medik
zastrešuje basketbal 1. ligu, karate a šport pre všetkých s 5 záujmovými krúžkami;
požiadal, aby v areáli na Sklabinskej ul. bol nainštalovaný automat s potravinami
a zabezpečené lavičky na sedenie pre študentov JLF UK.

Záver: AS JLF UK správu jednomyseľne schválil a prijal k tomuto bodu uznesenie č.
12/2007. Výročná správa o hospodárení JLF UK za rok 2006 bude zverejnená na fakultnom
intranete.
P. dekan poďakoval za schválenie Výročnej správy o hospodárení JLF UK za rok
2006.
K bodu 4/
P. dekan predložil AS na vedomie informáciu o Koncepcii JLF UK na roky 2008 –
2014, ktorá bola vypracovaná v súlade s uznesením Kolégia rektora UK. Koncepcie fakúlt

budú podkladom pre vypracovanie Dlhodobého zámeru UK na roky 2008 – 2014. UK
zorganizuje k dlhodobému zámeru UK jednodňová konferenciu. Podľa dlhodobého zámeru
UK bude vypracovaný aj dlhodobý zámer JLF UK na roky 2008 – 2014, ktorý bude
predložený na schválenie AS JLF UK.
Záver: AS JLF UK vzal na vedomie informáciu dekana o Koncepcii JLF UK na roky 2008 –
2014.
K bodu 5/
P. dekan predložil na základe požiadavky vedúcich pracovísk návrh na uzatvorenie
pracovných pomerov na pracovné miesta vysokoškolských učiteľov na akademický rok
2007/2008 s nasledovnými zamestnancami nad 65 rokov veku:
doc. MUDr. Kamil Belej, CSc., mim. prof.
prof. MUDr. Jana Buchancová, CSc.
prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc.
doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, PhD., mim. prof.
doc. MUDr. Eva Teodora Gáliková, CSc.
prof. MUDr. Ján Hanáček, CSc.
prof. MUDr. Alexander Jurko, DrSc.
MUDr. Elena Kavcová, PhD.
prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc.
prof. MUDr. Viliam Mézeš, DrSc.
doc. Ing. Viera Mézešová, CSc.
prof. MUDr. RNDr. Rudolf Pullmann, PhD.
prof. MUDr. Štefan Straka, DrSc.
prof. MUDr. Albert Stránsky, CSc.
Pedagogická komisia, ako aj Komora zamestnancov a Komora študentov AS
odporučili predložený návrh schváliť.
AS JLF UK sa o návrhu uznášal tajným hlasovaním. Zápisnica o výsledku tajného
hlasovania je založená v dokumentácii AS.
Záver: AS JLF UK v tajnom hlasovaní schválil návrh dekana na uzatvorenie pracovných
pomerov na pracovné miesta vysokoškolských učiteľov so zamestnancami nad 65 rokov
veku a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 13/2007.
K bodu 6/
P. dekan predložil návrh na schválenie ďalších podmienok prijatia na štúdium na JLF
UK na akademický rok 2008/2009, ktorý je v súlade s uznesením Kolégia rektora UK č.
4/2/2007 potrebné schváliť a zverejniť do 30. júna 2007 (na základe požiadavky stredných
škôl s ročným predstihom). Uvedený návrh je upravený v predpokladaných počtoch prijatých
uchádzačov v študijnom programe ošetrovateľstvo v dennej a externej forme bakalárskeho
štúdia, ktorý je 100 a 100, pričom v roku 2007/2008 bol schválený počet prijatých
uchádzačov 50 a 50. Návrh je navýšený z dôvodu, že v akademickom roku 2006/2007 končí
vyše 300 absolventov a prijímame 50 a 50 študentov na tento študijný program. Sumárny
počet prijatých uchádzačov nikdy nebol dosiahnutý, pretože v niektorých nelekárskych
študijných programoch sa nenaplní predpokladaný počet prijatých uchádzačov. Od
pedagogického výkonu závisí aj výška pridelenej dotácie. V roku 2005 bola výška dotácie za
pedagogický výkon 65 % pridelených prostriedkov a v roku 2006 to už bolo 85 %
pridelených prostriedkov. Na Ústave ošetrovateľstva a Ústave nelekárskych študijných
programov sa zásadne mení skladba pedagogických zamestnancov a dochádza k zvyšovaniu
počtu získaných vedecko-pedagogických hodností, takže sú zabezpečené aj personálne
podmienky.

Pedagogická komisia AS odporučila návrh schváliť a v súlade s uznesením AS č.
28/2006 požiadala vypracovať a predložiť dopadovú štúdiu zohľadňujúcu priestorové, časové
a personálne podmienky na uskutočnenie kvalitnej výučby prijatých študentov pre všetky
študijné programy. Termín predloženia štúdie v súlade s uznesením je október 2007.
Komora zamestnancov AS odporučila návrh schváliť. Komora študentov AS
odporučila návrh schváliť s tým, že odporúča dekanovi z návrhu vynechať slovo „ďalšie“
podmienky. P. dekan súhlasil s pripomienkou Komory študentov AS.
V diskusii vystúpila p. RNDr. E. Halašová, PhD., ktorá informovala, že na
konferencii Medine sa konštatovalo, že počet pacientov pre potreby výučby sa znižuje všade,
a preto sa pristupuje k náhradným formám pacienta, a to buď virtuálnou formou,
prostredníctvom videokonferencií cez výpočtovú techniku alebo spoluprácou s inými
zdravotníckymi zariadeniami okrem fakultných nemocníc.
Záver: AS JLF UK schválil podmienky prijímania na JLF UK na akademický rok 2008/2009
a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 14/2007. Celé znenie uznesenia je uvedené v prílohe
zápisnice č. 3.
P. dekan poďakoval za schválenie predloženého návrhu.
K bodu 7/
P. dekan predložil návrh na otvorenie študijného programu Laboratórne vyšetrovacie
metódy v zdravotníctve – II. stupeň v akademickom roku 2007/2008, ako aj návrh na
podmienky prijatia a návrh na študijné plány pre tento študijný program. Návrh bol
predložený na základe záujmu študentov bakalárskeho štúdia študijného programu LVM
pokračovať v magisterskom štúdiu v dennej a externej forme v akademickom roku
2007/2008. Garančná skupina, ktorá zabezpečuje tento nelekársky študijný program,
potvrdila predpoklady potrebné pre realizáciu tohto študijného programu.
Pedagogická komisia, Komora zamestnancov a Komora študentov AS nemali
námietky k predloženému návrhu.
Záver: AS odporučil Vedeckej rade JLF UK schváliť uskutočňovanie študijného programu
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve – II. stupeň, ako aj študijné plány
a zároveň schválil podmienky prijatia na uvedený študijný program. AS prijal k tomuto bodu
uznesenia č. 15, 16 a 17/2007. Podmienky prijatia sú uvedené v prílohe zápisnice č. 4 a
študijné plány sú uvedené v prílohe zápisnice č. 5.
K bodu 8/
P. dekan predložil návrh na zmenu študijného plánu pre študijný program všeobecné
lekárstvo pre akad. rok 2007/2008, a to zaradiť predmet Rodinné lekárstvo ako povinný
predmet v LS 5. ročníka z dôvodu zosúladenia študijných plánov s ostatnými lekárskymi
fakultami v SR a akceptovania požiadavky v rámci akreditácie lekárskych fakúlt v USA.
Pedagogická komisia, Komora zamestnancov a Komora študentov AS odporučili
predložený návrh schváliť.
V diskusii vystúpil p. doc. Kocan, ktorý podporil uvedený návrh.
Záver: AS odporučil Vedeckej rade JLF UK návrh na zmenu študijných plánov schváliť a
prijal k tomuto bodu uznesenie č. 18/2007.
K bodu 9/
P. dekan informoval, že p. prorektorka UK doc. Predmerská zistila na základe
kontroly nepresné a nesprávne formulácie v študijných poriadkoch jednotlivých súčastí UK.

Na základe uvedeného Vedenie JLF UK vypracovalo návrh na prílohu č. 1 Študijného
a skúšobného poriadku JLF UK „Zásady evidencie študijných výsledkov JLF UK“.
Pedagogická komisia a Právna komisia AS odporučili návrh schváliť.
Komora zamestnancov a Komora študentov AS podporili predložený návrh.
Záver: AS schválil prílohu č. 1 Študijného a skúšobného poriadku JLF UK a prijal k tomuto
bodu uznesenie č. 19/2007. Celé znenie uznesenia je uvedené v prílohe zápisnice č. 6.
K bodu 10
P. dekan predložil návrh na zmenu počtu miest a štruktúry učiteľských a vedeckovýskumných zamestnancov JLF UK, a to zmeniť 3 pedagogické miesta na I. chirurgickej
klinike na miesta vedecko-výskumných zamestnancov z dôvodu pretrvávajúceho problému
obsadenia učiteľských miest kvalifikovanými zamestnancami s titulom PhD. Na miesta
vedecko-výskumných zamestnancov sú záujemcovia, ktorí po absolvovaní doktorandského
štúdia a získaní potrebnej kvalifikácie sú ochotní pokračovať ako pedagogickí zamestnanci.
Komisia pre rozpočet a hospodárenie AS odporučila zmenu schváliť.
Komora zamestnancov a Komora študentov AS podporili predložený návrh.
Záver: AS schválil zmenu počtu miesť a štruktúry učiteľských a vedecko-výskumných
zamestnancov JLF UK a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 20/2007.
K bodu 11/
Riaditeľka ŠD p. PhDr. Jana Seryjová a Ubytovacia komisia pri ŠD predložili návrh
„Kritérií rozdelenia ubytovacej kapacity na JLF UK na akademický rok 2007/2008. P.
tajomníčka doplnila, že o rozdelení ubytovacej kapacity rozhoduje Ubytovacia komisia ŠD
podľa kritérií, ktoré schvaľuje AS.
Komora zamestnancov a Komora študentov AS nemali k predloženému návrhu
námietky.
Záver: AS schválil kritéria rozdelenia ubytovacej kapacity a prijal k tomuto bodu uznesenie
č. 21/2007. Celé znenie kritérií je uvedené v prílohe zápisnice č. 7.
K bodu 12/
Predsedníctvo AS na základe žiadosti predsedu Rady vysokých škôl SR o
vykonanie voľby zástupcu JLF UK do RVŠ SR, resp. potvrdenia mandátu doterajšieho
zástupcu na 7. funkčné obdobie (2007 – 2011) a na základe návrhu doterajšieho člena RVŠ
SR doc. MUDr. Kamila Beleja, CSc. navrhlo za kandidáta na člena RVŠ SR na 7. funkčné
obdobie prof. RNDr. Jána Lehotského, DrSc.
Komora zamestnancov a Komora študentov AS vyslovili súhlas s predloženým
návrhom.
AS JLF UK o návrhu hlasoval tajne. Zápisnica o výsledku tajného hlasovania je
založená v dokumentácii AS.
Záver: AS JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 pís. k) zákona o vysokých školách v tajnom
hlasovaní jednohlasne zvolil prof. RNDr. Jána Lehotského, DrSc. za člena Rady vysokých
škôl SR za JLF UK v Martine na 7. funkčné obdobie (2007 – 2011).
K bodu 13/
Predsedníctvo AS na základe požiadavky Komory študentov AS predložilo návrh na
doplnenie Pedagogickej komisie AS JLF UK o Petra Jankoviča, študenta 5. ročníka JLF UK.

Predseda Pedagogickej komisie AS súhlasil s doplnením komisie a Komora
zamestnancov AS nemala k návrhu žiadne výhrady.
AS JLF UK o návrhu hlasoval tajne. Zápisnica o výsledku tajného hlasovania je
založená v dokumentácii AS.
Záver: AS JLF UK v súlade s Čl. 34 Rokovacieho poriadku AS JLF UK zvolil Petra
Jankoviča za ďalšieho člena Pedagogickej komisie AS JLF UK.
K bodu 14/
Predsedníčka AS informovala, že dekan fakulty požiadal AS o spoluprácu pri riešení
opakovanej sťažnosti manželov Ing. Kulhanovcov v súvislosti s vylúčením ich syna
z ubytovania v ŠD. Dekan požiadal o poverenie určených členov AS na vykonanie kontroly
týkajúcej sa oblasti ubytovania študentov v obidvoch ubytovacích zariadeniach (overenie
dodržiavania bezpečnostných predpisov, poškodzovanie majetku, spolunažívanie
a medziľudské vzťahy, dodržiavanie nočného kľudu). Správu o kontrolnom zistení
poverených členov AS je potrebné predložiť v lehote do 30. júna 2007. Predsedníctvo AS
navrhlo poveriť výkonom predmetnej kontroly nasledovných členov AS:
prof. MUDr. J. Hanáček, CSc.
doc. MUDr. K. Adamicová, PhD., mim. prof.
Mgr. S. Kelčíková,
MUDr. B. Kolarovszki,
MUDr. S. Richterová, PhD.
P. Jankovič
V. Timková.
Komora zamestnancov a Komora študentov AS podporili predložený návrh.
Záver: AS schválil poverenie členov AS na vykonanie kontroly v ubytovacích zariadeniach
JLF UK a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 22/2007.
K bodu 15/
a/ P. dekan informoval:
-

o spracovávaní prehľadu pedagogickej záťaže za zimný semester 2006/2007
a o príprave spracovania prehľadu pedagogickej záťaže za letný semester 2006/2007;

-

o príprave podkladov na spracovanie materiálu o využiteľnosti plôch a priestorov na
jednotlivých pracoviskách JLF UK, ktoré sa prehodnotia aj vzhľadom k energetickej
náročnosti a požiadavkám pracovísk na ďalšie priestory;

-

o záujme Žilinskej nemocnice na spolupráci v oblasti zabezpečenia a realizácie
odbornej výučby klinických predmetov pre študentov JLF UK;

-

o príprave podpisu Zmluvy o odbornej pomoci s Národným ústavom tuberkulózy,
pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch na zabezpečenie
výučby študentov JLF UK v študijnom programe všeobecné lekárstvo;

-

o uzavretí Zmluvy o odbornej pomoci s Liečebňou dlhodobo chorých so sídlom
v Štiavničke na zabezpečenie odbornej výučby študentov v študijnom programe
ošetrovateľstvo;

-

o zvolaní mimoriadneho zasadania AS JLF UK koncom júna 2007.

b/ P. tajomníčka informovala:
-

o vybavovaní zápisu JLF UK do zoznamu znaleckých ústavov na Ministerstve
spravodlivosti SR, aby mohla zabezpečovať výkon a organizáciu znaleckej činnosti

a aby mohla zabezpečovať odborné minimum a špecializované vzdelávanie potrebné
na výkon znaleckej činnosti;
-

o likvidácii chemických látok a prípravkov na predklinických ústavoch na Sklabinskej
ul. firmou DETOX, ako aj o plánovanej likvidácii chemických látok a prípravkov na
ďalších pracoviskách JLF UK;

-

o zverejnení príkazu dekana JLF UK č. 6/2007 na vykonanie previerok bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci a pracovného prostredia na všetkých pracoviskách
a zariadeniach JLF UK.

K bodu 16/
P. predsedníčka AS poďakovala za účasť a ukončila zasadanie.
UZNESENIA AS:
10/2007
AS JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 písm. e/ zákona o vysokých školách a v súlade s Čl. 21
ods. 2 písm. e) Štatútu JLF UK schvaľuje rozdelenie dotácie zo štátneho rozpočtu na rok
2007 na programy, podprogramy do úrovne položiek a podpoložiek.
11/2007
AS JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 pís. g) zákona o vysokých školách a s Čl. 16 ods. 1 pís. i/
Štatútu JLF UK schvaľuje Výročnú správu o činnosti JLF UK za rok 2006.
12/2007
AS JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 pís. g) zákona o vysokých školách a s Čl. 16 ods. 1 pís. i/
Štatútu JLF UK schvaľuje Výročnú správu o hospodárení JLF UK za rok 2006.
13/2007
AS JLF UK v súlade s § 77 ods. 6 zákona o vysokých školách vyslovuje súhlas
s uzatvorením pracovných pomerov na pracovné miesta vysokoškolských učiteľov na
akademický rok 2007/2008, t.j. od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008 s nasledovnými zamestnancami
JLF UK nad 65 rokov veku: doc. MUDr. Kamil Belej, CSc., mim. prof., prof. MUDr. Jana
Buchancová, CSc., prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc., doc. MUDr. Želmíra Fetisovová,
PhD., mim. prof., doc. MUDr. Eva Teodora Gáliková, CSc., prof. MUDr. Ján Hanáček, CSc.,
prof. MUDr. Alexander Jurko, DrSc., MUDr. Elena Kavcová, PhD., prof. MUDr. Peter
Kubisz, DrSc., prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc., prof. MUDr. Viliam Mézeš, DrSc., doc.
Ing. Viera Mézešová, CSc., prof. MUDr. RNDr. Rudolf Pullmann, PhD., prof. MUDr. Štefan
Straka, DrSc., prof. MUDr. Albert Stránsky, CSc.
14/2007
AS JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 pís. i/ zákona o vysokých školách a s Čl. 16 ods. 1 pís. k/
Štatútu JLF UK schvaľuje podmienky prijatia na štúdium na JLF UK pre akademický rok
2008/2009.

15/2007
AS JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 pís. h/ zákona o vysokých školách odporúča Vedeckej
rade JLF UK schváliť otvorenie študijného programu Laboratórne vyšetrovacie metódy
v zdravotníctve – II. stupeň v akademickom roku 2007/2008.
16/2007
AS JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 pís. i/ zákona o vysokých školách a v súlade s Čl. 16 ods.
1 pís. k/ Štatútu JLF UK schvaľuje podmienky prijatia absolventov bakalárskeho štúdia na
magisterské štúdium v študijnom programe Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
na akademický rok 2007/2008.
17/2007
AS JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 pís. h/ zákona o vysokých školách odporúča Vedeckej
rade JLF UK schváliť študijný plán pre magisterské štúdium v študijnom programe
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve na akademický rok 2007/2008.
18/2007
AS JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 pís. h/ zákona o vysokých školách odporúča Vedeckej
rade JLF UK schváliť zmenu študijných plánov pre študijný program všeobecné lekárstvo
v jazyku slovenskom a jazyku anglickom pre akademický rok 2007/2008 nasledovne:
predmet Rodinné lekárstvo v LS 5. ročníka zaradiť ako povinný predmet.
19/2007
AS JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 pís. a/ zákona o vysokých školách schvaľuje Prílohu č. 1
Študijného a skúšobného poriadku JLF UK „Zásady evidencie študijných výsledkov na JLF
UK“. AS JLF UK v súlade § 9 ods. 1 pís. b/ zákona o vysokých školách odporúča dekanovi
JLF UK predložiť materiál na schválenie Akademickému senátu Univerzity Komenského
v Bratislave.
20/2007
AS JLF UK v súlade s Čl. 16 ods. 1 pís. f/ Štatútu JLF UK schvaľuje zmenu počtu miest
a štruktúry učiteľských zamestnancov a vedecko-výskumných zamestnancov na I.
chirurgickej klinike JLF UK a MFN nasledovne:
a/ znižuje sa počet miest učiteľských zamestnancov o 3 miesta (v kategórii profesor sa
znižuje o 1 miesto, v kategórii docent sa znižuje o 4 miesta a v kategórii odb. asistent,
asistent sa zvyšuje o 2 miesta);
Štruktúra funkcií profesorov, docentov a ostatných vysokoškolských učiteľov je na I.
chirurgickej klinike po úprave nasledovná:
Odb. as.,
Spolu
Študijný odbor / Pracovisko
Profesor Docent
asistent
7.1. 7 – Chirurgia
3
3
6
12
v tom: I. chirurgická klinika
1
2
4
7
b/ zriaďujú sa 3 miesta vedecko-výskumných zamestnancov.

Štruktúra vedecko-výskumných zamestnancov JLF UK je po úprave nasledovná:
Pracovisko
Počet miest
Ústav anatómie
1
Ústav histológie a embryológie
1
Ústav lekárskej biochémie
2
Ústav patologickej fyziológie
2
Ústav verejného zdravotníctva
1
Gynekologicko-pôrodnícka klinika
1
Hematologicko-transfuziologická klinika
1
I. interná klinika
1
Klinika detí a dorastu
1
Ortopedicko-traumatologická klinika
1
Psychiatrická klinika
1
Rádiodiagnostická klinika
1
Ústav farmakológie
1
I. chirurgická klinika
3
Spolu
18
21/2007
AS JLF UK v súlade s Čl. 68 ods. 3 Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje
Kritériá rozdelenia ubytovacej kapacity na JLF UK v Martine na akademický rok 2007/2008.
22/2007
AS JLF UK v súlade s Čl. 27 ods. 2 Rokovacieho poriadku AS JLF UK poveruje prof. MUDr.
J. Hanáčka, CSc., doc. MUDr. K. Adamicovú, PhD., mim. prof. Mgr. S. Kelčíkovú, MUDr.
B. Kolarovszkeho, MUDr. S. Richterovú, P. Jankoviča a V. Timkovú vykonaním kontroly
týkajúcej sa ubytovania študentov v ubytovacích zariadeniach JLF UK s termínom
predloženia správy o kontrolnom zistení do 30. júna 2007.
V Martine dňa 28. 5. 2007

Prof. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD., v.r.
predsedníčka AS JLF UK

