Zápisnica
zo zasadania Akademického senátu Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine
konaného dňa 17. mája 2010
Prítomní:
- 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., MUDr. B.
Kolarovszki, PhD., 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. R. Péčová, PhD., 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, M. Bánová, L. Hikkerová, K.
Jánošíková, J. Sokol, V. Timková
- členovia Vedenia: doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., prof. MUDr. D. Dobrota, CSc., doc.
RNDr. S. Fraňová, PhD., doc. MUDr. J. Staško, PhD., mim. prof., doc. RNDr. E. Halašová,
PhD., Ing. Ľ. Červeňová
- hostia: prof. MUDr. J. Hanáček, CSc.
Ospravedlnení:
- členovia AS: prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD., doc. MUDr. J. Sadloňová, CSc., prof.
MUDr. M. Mokáň, DrSc., FRCP Edin., A. Antošíková, E. Gondová, H. Hanch-Hansen, A.
Rosík, L. Stodola, M. Strachan
- členovia Vedenia: doc. MUDr. J. Mokrý, PhD.
Akademický senát JLF UK (ďalej len „AS“) bol uznášaniaschopný. Zasadanie viedla
predsedníčka AS prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc.
Predsedníčka AS predložila upravený návrh programu AS, pričom z rokovania bol na
požiadanie vedúcej Ústavu anatómie JLF UK stiahnutý bod č. 6. „Návrh dekana na zmenu
funkčnej štruktúry Ústavu anatómie JLF UK“ AS schválil nasledovný program zasadania:
Program:
1.
2.

Kontrola plnenia uznesení AS
Návrh dekana na rozpis dotácie štátneho rozpočtu na rok 2010 na pracoviská a súčasti
JLF UK
3. Návrh dekana na použitie finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných
zdrojov JLF UK na rok 2010
4. Výročná správa o hospodárení JLF UK za rok 2009
5. Návrh dekana na zriadenie Kliniky detských respiračných chorôb a tuberkulózy JLF UK
6. Návrh dekana na zriadenie Kliniky detskej anesteziológie a intenzívnej medicíny JLF UK
7. Návrh na zmenu volebných oblastí v Zásadách volieb do AS JLF UK
8. Vyhlásenie doplňovacích volieb do študentskej časti AS JLF UK
9. Voľba členov Volebnej komisie pre doplňovacie voľby do AS JLF UK
10. Informácie členov Vedenia JLF UK
11. Rôzne

K bodu 1/
Predsedníčka AS vykonala kontrolu plnenia uznesení AS a konštatovala, že uznesenia
AS sú splnené, resp. sa plnia.
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K bodu 2/
P. dekan predložil návrh metodiky rozpisu dotácií štátneho rozpočtu na rok 2010 na
pracoviská a súčasti JLF UK, ktorá bola vypracovaná podľa univerzitnej metodiky. Zároveň
predložil návrh rozpisu dotácií na mzdy na pracoviská:
- na podprograme 077 11 – Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a zabezpečenie
prevádzky VŠ
- na prvku 077 12 01 – Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj.
P. tajomníčka odprezentovala a podala komentár k rozpisu dotácie štátneho rozpočtu
na rok 2010 na programy a podprogramy, rozpočet výnosov a nákladov na rok 2010 a návrh
rozpisu miezd na pracoviská JLF UK. Prezentácia je uvedená v prílohe zápisnice č. 1.
Do diskusie sa zapojili: doc. Adamkov, Mgr. Bóriková, RNDr. Lasabová a doc.
Bašková.
K predloženému návrhu zasadala v dňoch 6. a 10. mája 2010 komisia zriadená AS,
ktorá prijala nasledovné závery:
1. Odporúča prijať návrh kritérií rozpisu dotácií na mzdy na pracoviská JLF UK, ktoré
vychádzajú z Metodiky UK.
2. Odporúča sanovať chýbajúce finančné prostriedky na mzdy pre rok 2010 v plnej
výške z nedotačných zdrojov.
3. Pracoviská, ktoré dosiahli kladný výsledok na rozpise miezd, odporúča stimulovať
podľa schválených podmienok a podľa návrhu vedenia fakulty.
4. Komisia navrhuje vedeniu fakulty vopred oboznámiť pracoviská s metodikou
a kritériami rozpisu miezd na nasledujúce obdobie a v prípade negatívnych výsledkov
upozorniť vedúcich týchto pracovísk na hľadaní návrhov riešení takejto situácie.
Komisia pre rozpočet a hospodárenie AS odporučila schváliť návrh dekana na rozpis
dotácií štátneho rozpočtu na rok 2010 na programy a podprogramy ako aj metodiku rozpisu
dotácie a osobitne rozpisu dotácie na mzdy pracoviskám a účelovým zariadeniam JLF UK.
Záver: AS jednomyseľne schválil predložený návrh a prijal k tomuto bodu uznesenia č. 5, 6
a 7/2010. Celé znenie metodiky rozpisu dotácií štátneho rozpočtu na rok 2010 je uvedená
v prílohe zápisnice č. 2.
P. dekan poďakoval za schválenie predloženého návrhu.
K bodu 3/
P. dekan predložil návrh na rozdelenie finančných prostriedkov z vlastných výnosov
a nedotačných zdrojov JLF UK na rok 2010. P. tajomníčka odprezentovala a podala
komentár k rozdeleniu nedotačných zdrojov JLF UK na rok 2010. Prezentácia je uvedená
v prílohe zápisnice č. 3.
Komisia pre rozpočet a hospodárenie AS odporúča schváliť návrh o použití
finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK na rok 2010.
Záver: AS jednomyseľne schválil predložený návrh a prijal k tomuto bodu uznesenie č.
8/2010. Celé znenie uznesenia je uvedené v prílohe zápisnice č. 4/2010.
P. dekan poďakoval za schválenie predloženého návrhu.
K bodu 4/
P. dekan predložil Výročnú správu o hospodárení JLF UK za rok 2009. P. tajomníčka
odprezentovala a podala komentár k výročnej správe o hospodárení za rok 2009. Prezentácia
je uvedená v prílohe zápisnice č. 5.
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Komisia pre rozpočet a hospodárenie AS JLF UK odporučila schváliť výročnú správu
o hospodárení.
Do diskusie sa zapojil doc. Ľupták.
Záver: AS jednohlasne schválil výročnú správu o hospodárení a prijal k tomuto bodu
uznesenie č. 9/2010. Výročná správa o hospodárení JLF UK za rok 2009 bude zverejnená na
internetovej stránke fakulty.
P. dekan poďakoval za schválenie výročnej správy.
K bodu 5 a 6/
P. dekan predložil návrh na zriadenie Kliniky detských respiračných chorôb a
tuberkulózy JLF UK v Šrobárovom ústave detských respiračných chorôb a tuberkulózy
v Dolnom Smokovci s požiadavkou vytvoriť 1 miesto pedagogického zamestnanca –
prednostu kliniky a návrh na zriadenie Kliniky detskej anesteziológie a intenzívnej medicíny
JLF UK v MFN s požiadavkou 1 miesta pedagogického zamestnanca – prednostu kliniky.
Návrhy inicioval prednosta Kliniky detí a dorastu JLF UK a MFN, ktoré sú v súlade
s rozvojovým programom JLF UK orientovať sa na neustále skvalitňovanie výučbových
základní študentov všetkých stupňov vysokoškolského vzdelávania a rozvoja vedeckého
výskumu na fakulte. S uvedenými návrhmi vyslovili súhlas aj riaditelia zdravotníckych
zariadení.
K návrhom predložili podporné stanoviská Pedagogická komisia, Komisia pre
rozpočet a hospodárenie a Vedecká komisia AS.
V diskusii vystúpil prof. Bánovčin, ktorý odôvodnil návrhy na zriadenie kliník,
Uviedol, že ŠÚDTaRCH v Dolnom Smokovci je špičkovým pracoviskom na Slovensku,
o ktorý majú záujem aj iné zariadenia a ARO na Klinike detí a dorastu je taktiež kvalitným
pracoviskom, ktoré zabezpečuje zdravotnú starostlivosť v rámci stredného Slovenska. Na
ostatných LF zabezpečujú výučbu pediatrie detské fakultné nemocnice a aj z tohto dôvodu je
potrebné rozšíriť výučbovú základňu na fakulte. Personálne obsadenie miest prednostov
kliník je k dispozícii a podľa výkonových parametrov vo vede a pedagogike Klinika detí
a dorastu má zabezpečené finančné krytie týchto pracovných miest. Do diskusie sa zapojila aj
prof. Sániová, ktorá podporila obidva návrhy.
Záver: AS jednomyseľne schválil zriadenie nových výučbových základní JLF UK a prijal
k týmto bodom uznesenia č. 10 a 11/2010.
P. dekan poďakoval za schválenie predložených návrhov.
K bodu 7/
Predsedníčka AS predložila návrh na zmenu volebných oblastí vo vnútornom
predpise Zásady volieb do AS JLF UK. Uvedený návrh vychádzal z požiadavky doktorandov
vytvoriť samostatnú volebnú oblasť v AS pre doktorandov, nakoľko doteraz majú spoločnú
volebnú oblasť so študentmi študujúcimi v anglickom jazyku s 1 volebným miestom. Po
vzájomnej dohode študentská časť AS navrhla znížiť počet volených členov AS vo volebnej
oblasti č. 12 (študenti OŠE a NŠP) z 2 na 1 a zriadiť samostatnú volebnú oblasť pre
študentov 3. stupňa štúdia s počtom volených členov 1.
Záver: AS schválil uvedený návrh a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 12/2010.
K bodu 8/
Predsedníctvo AS predložilo návrh na vyhlásenie doplňovacích volieb do AS na 2
uvoľnené miesta po študentoch 6. ročníka, ktorí končia štúdium na JLF UK. Termín konania
bol navrhnutý na 9. novembra 2010 v nasledovných volebných oblastiach:
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- č. 6 (študenti 1. roč. štud. programu VL) na obsadenie 1 člena AS,
- č. 9 (študenti 4. roč. štud. programu VL) na obsadenie 1 člena AS.
Záver: AS návrh schválil a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 13/2010.
K bodu 9/
Predsedníctvo AS predložilo návrh na vymenovanie členov Volebnej komisie pre
doplňovacie voľby do AS JLF UK v nasledovnom zložení: RNDr. Ľudmila Bošelová, CSc.,
MUDr. Peter Ďurdík, MUDr. Martina Šutovská, PhD., Anna Tančinová, Andrea Murínová.
AS o návrhu hlasoval tajne. Zápisnica o výsledku tajného hlasovania je založená
v dokumentácii AS.
Záver: Akademický senát JLF UK v súlade s Čl. 16 ods. 3 Štatútu JLF UK zvolil Volebnú
komisiu pre doplňovacie voľby do AS JLF UK v nasledovnom zložení: RNDr. Ľudmila
Bošelová, CSc., MUDr. Peter Ďurdík, MUDr. Martina Šutovská, PhD., Anna Tančinová
a Andrea Murínová.
K bodu 10/
a/ P. prodekan Dobrota informoval o začatí rekonštrukcie vysokoškolského internátu na
Novomeského ul. v rámci projektu zo štrukturálnych fondov EÚ v termíne od začiatku
júna s plánovaným ukončením najneskôr začiatkom septembra 2010;
b/ P. prodekan Staško:
- informoval, že v rámci riešenia projektu zo štrukturálnych fondov EÚ „Podpora rozvoja
ľudských zdrojov s využitím najmodernejších postupov a foriem vzdelávania na JLF
UK v Martine“, ktorý sa začína realizovať od 1. 6. 2010, bude na webovej stránke
zverejnená výzva na podávanie žiadostí o 5 doktorandských grantov v hodnote 10 tis.
€/grant a 5 grantov postdoktorandov v hodnote 20 tis. €/grant na dobu riešenia 30
mesiacov s termínom uzávierky žiadostí do 18. 6. 2010;
- poďakoval AS za schválenie 1 volebného miesta v AS pre študentov III. stupňa štúdia.
e/ P. prodekanka Fraňová informovala:
- že zatiaľ nie je rozhodnuté o mieste konania slávnostných promócií, študenti budú
informovaní hneď po rozhodnutí;
- o Smernici rektora UK o základných náležitostiach záverečných a kvalifikačných prác,
ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK,
platnej od 25. 3. 2010 s prechodnými ustanoveniami do 1. 9. 2010.
d/ P. prodekanka Halašová informovala o výzve na podávanie žiadostí o Erasmus študijné
pobyty na ak. rok 2010/11 v termíne do 31. 5. 2010.
g/ P. tajomníčka informovala:
- o novele zákona o vysokých školách, ktorou pracovný pomer vysokoškolských
učiteľov končí koncom akademického roka, v ktorom dovŕšia 70 rokov veku. Na JLF
UK je v súčasnosti 12 zamestnancov v rozpätí 65 – 70 rokov veku a 7 zamestnancov
nad 70 rokov veku;
- že v rámci centrálneho verejného obstarávania na UK bolo uzatvorené verejné
obstarávanie na komerčné zdravotné pripoistenie a poistenie pre potreby UK, v rámci
ktorého bola vybratá poisťovňa UNION. JLF UK je povinná pri schválení zahraničnej
pracovnej cesty zamestnancovi zabezpečiť poistenie liečebných nákladov v zahraničí.
Na pracoviská bude zaslaná informácia o spôsobe zabezpečenia poistenia
zamestnancov v zahraničí formou prenosných preukazov;
- o schválení dotácie MŠ SR na prvotné vybavenie auly JLF UK vo výške 132 776 €;
- o schválení 24 grantov UK v hodnote 31 tis. € na bežné výdavky;
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-

-

-

že AS UK schválil s účinnosťou od 1. apríla 2010 úpravu cien za ubytovanie
študentov na vysokoškolských internátoch JLF UK;
o výberových konaniach na funkčné miesta:
- „profesor“ na Kliniku anesteziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a MFN,
- „docent“ na Kliniku infektológie a cestovnej medicíny JLF UK a MFN;
že JLF UK má v súčasnosti schválených 11 projektov zo štrukturálnych fondov EÚ
v hodnote 26 254 166,75 € a ďalších 9 projektov je v štádiu posudzovania;
o príprave systému parkovania a rozšírení parkovacích miest na teoretických
a predklinických ústavoch JLF UK, pričom budú prioritne vyhradené parkovacie
miesta pre vedúcich pracovísk, členov vedenia, učiteľov a následne pre ďalších
zamestnancov fakulty;
o odstúpení Mgr. Jančovičovej z funkcie predsedníčky Komisie na zabezpečenie
integrácie verejného obstarávania na UK a o príkaze rektora UK č. 3/2010 o odvolaní
Komisie na zabezpečenie integrácie verejného obstarávania na UK, pričom Oddelenie
verejného obstarávania Rektorátu UK s účinnosťou od 7. mája 2010 je v priamej
riadiacej pôsobnosti kvestorky UK. Kvestorka UK požiadala o zaslanie informácie
o stave, o kladoch, záporoch a problémoch vo verejnom obstarávaní a zároveň
informovala, že téma ďalšieho fungovania verejného obstarávania cez UK bude
predmetom samostatného rokovania, na ktoré budú prizvaní aj zástupcovia fakúlt UK.

K bodu 11/
Prof. Sániová požiadala o informáciu o projektoch KEGA a VEGA. Prodekan
Dobrota informoval, že návrh rozdelenia finančných prostriedkov bol predložený na podpis
ministrovi školstva SR, ale zatiaľ nie je podpísaný. Ďalej uviedol, že bolo pozastavené
riešenie grantových projektov MZ SR, avšak projekty z roku 2007 budú t.r. čiastočne
financované. Požiadal, aby sa zamestnanci zapájali predovšetkým do riešenia zahraničných
grantov a projektov APVV a VEGA.
-

-

-

Predsedníčka AS:
informovala o zvolení Jozefa Holjenčíka, študenta 4. ročníka VL, za člena Študentskej
rady vysokých škôl SR za JLF UK na funkčné obdobie 2010 - 2012;
informovala o požiadavke na vykonanie kontroly priebehu prijímacieho konania členmi
AS. Predsedníctvo AS stanovilo na vykonanie kontroly nasledovných členov AS: doc.
MUDr. R. Péčová, PhD., RNDr. Z. Lasabová, PhD., doc. Mgr. M. Bašková, PhD., M.
Bánová, L. Hikkerová;
poďakovala J. Sokolovi, ktorý končí štúdium na JLF UK, za prácu vykonávanú vo
funkcii predsedu študentskej časti AS, ako aj za prácu v predsedníctve a AS. Zároveň
oznámila, že študentská časť AS si za predsedu študentskej časti AS zvolila A.
Antošíkovú a za ďalšieho člena predsedníctva AS L. Stodolu;
na záver poďakovala členom AS a Vedeniu JLF UK za aktívnu účasť na zasadaní AS.

UZNESENIA AS:
5/2010
Akademický senát JLF UK v Martine schvaľuje rozpis dotácie štátneho rozpočtu na JLF UK
na rok 2010 na programy, podprogramy do úrovne položiek a podpoložiek.
6/2010
Akademický senát JLF UK schvaľuje rozpočet výnosov a nákladov JLF UK na rok 2010
v predpokladanom objeme výnosov 10 401 302,– EUR a nákladov v predpokladanom objeme
10 390 352,– EUR a kladného hospodárskeho výsledku v predpokladanom objeme 10 950
EUR.
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7/2010
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 nižší ako potreba
na rok 2010, sa rozpis miezd upraví na túto hodnotu,
- pracoviskám s kladným výsledkom, sa vyčlení z Fondu dekana objem finančných
prostriedkov, ktorý sa rozdelí úmerne k dosiahnutému nárastu,
b) odporúča pre rok 2011 stanoviť garantované minimum pre rozpis miezd na úroveň
základných tarifných platov (t.j. bez pohyblivých a nenárokovateľných zložiek platu),
c) odporúča podrobne oboznámiť všetky pracoviská s metodikou rozpisu miezd na
nasledujúce obdobie a s vedúcimi pracovísk analyzovať dosiahnuté výsledky.
8/2010
Akademický senát JLF UK schvaľuje návrh dekana JLF UK na rozdelenie finančných
prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK na rok 2010 na jednotlivé
oblasti použitia.
9/2010
Akademický senát JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 písm. g) zákona o vysokých školách
schvaľuje Výročnú správu o hospodárení JLF UK za rok 2009.
10/2010
Akademický senát JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 písm. j) zákona o vysokých školách
vyjadruje súhlas:
a/ so zriadením Kliniky detských respiračných chorôb a tuberkulózy JLF UK v Šrobárovom
ústave detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci,
b/ s vytvorením jedného pracovného miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii prednosta
Kliniky detských respiračných chorôb a tuberkulózy JLF UK a ŠÚDTaRCH v Dolnom
Smokovci.
11/2010
Akademický senát JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 písm. j) zákona o vysokých školách
vyjadruje súhlas:
a/ so zriadením Kliniky detskej anesteziológie a intenzívnej medicíny JLF UK v Martinskej
fakultnej nemocnici,
b/ so zriadením jedného pracovného miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii prednostu
Kliniky detskej anesteziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a MFN.
12/2010
Akademický senát JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 prím. b) Štatútu JLF UK schvaľuje zmenu
prílohy Zásad volieb do akademického senátu fakulty JLF UK „Vymedzenie volebných
oblastí a počet členov Akademického senátu JLF UK pre jednotlivé volebné oblasti“
nasledovne:
- vo volebnej oblasti č. 13 sa mení vymedzenie volebnej oblasti z „študenti študujúci v
anglickom jazyku + študenti III. stupňa štúdia“ na „študenti študujúci v anglickom jazyku“,
- vo volebnej oblasti č. 12 „študenti 1. - 5. ročníka štud. programu OŠE a nelekárskych
študijných programov“ sa znižuje počet volených členov AS z „2“ na „1“,
- zriaďuje sa volebná oblasť č. 14 „študenti III. stupňa štúdia“ s počtom volených členov
AS „1“.
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13/2010
Akademický senát JLF UK v súlade s Čl. 16 ods. 2 Štatútu JLF UK vyhlasuje doplňovacie
voľby do AS JLF UK vo volebných oblastiach č. 6 a 9 a stanovuje:
- deň konania volieb: 9. november 2010
- miesto konania volieb: Veľký klub ŠD JLF UK
- čas konania volieb: 11,00 – 16,00 hod.
V Martine dňa 28. mája 2010

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