
Z á p i s n i c a  

zo zasadania Akademického senátu Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 17. septembra 2012 

Prítomní: 

-  členovia AS: prof. MUDr. K. Adamicová, PhD., doc. MUDr. M. Adamkov, CSc., mim. prof., 

doc. Mgr. M. Bašková, PhD., Mgr. I. Bóriková, PhD., doc. RNDr. A. Drgová, CSc., prof. MUDr. 

K. Javorka, DrSc., prof. RNDr. P. Kaplán, CSc., MUDr. B. Kolarovszki, PhD., RNDr. Z. 

Lasabová, PhD., Ing. A. Lepejová, CSc., doc. MUDr. J. Ľupták, PhD., doc. MUDr. Y. Mellová, 

CSc., MUDr. Anton Mikolajčík, PhD., prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc., MUDr. E. Nováková, 

PhD., doc. MUDr. J. Sadloňová, CSc., prof. MUDr. B. Sániová, PhD., doc. MUDr. D. Statelová, 

PhD., MUDr. V. Švihrová, CSc., doc. MUDr. J. Višňovský, CSc., mim. prof., prof. MUDr. M. 

Zibolen, CSc., M. Bánová, A. Fullová, M. Kendra, I. Majling, L. Stodola, MUDr. J. Siváková 

-  členovia Vedenia: prof. MUDr. J. Danko, CSc., doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. prof., 

doc. MUDr. O. Osina, PhD., doc. MUDr. R. Péčová, PhD., doc. RNDr. Erika Halašová, PhD.,  

Ing. Ľ. Červeňová 

 

Ospravedlnení:  

- členovia AS: prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD.,  prof. MUDr. P. Galajda, CSc., prof. MUDr. 

M. Mokáň, DrSc., FRCP Edin.,  prof. MUDr. P. Bánovčin, CSc.,  T. Buday, D. Gočová 

 

Akademický senát JLF UK (ďalej aj „AS“) bol uznášaniaschopný. Zasadanie viedla 

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

Členovia AS jednomyseľne schválili nasledovný program zasadania: 

 

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

a 2. stupňa na JLF UK pre akademický rok 2013/2014 

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

štúdium na JLF UK na akademický rok 2013/2014 

3. Návrh dekana na zmenu funkčnej štruktúry:  

a) Dermatovenerologickej kliniky JLF UK a UNM 

b) Urologickej kliniky JLF UK a UNM 

c) Ústavu lekárskej biofyziky JLF UK 

d) Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a UNM 

4. Návrh dekana na vyslovenie súhlasu s Pracovným poriadkom UK v Bratislave 

5. Návrh dekana na vyslovenie súhlasu s odstránením stavby „Lodenica s.č. 37“ 

6. Návrh dekana na vyslovenie súhlasu s určením pozemkov na Záborského ul. za nepotrebný 

majetok 

7. Návrh dekana na zriadenie Centra translačnej medicíny JLF UK 

8. Návrh dekana na vyslovenie súhlasu s financovaním medzinárodného workshopu 

ORPHEUS na JLF UK  

9. Informácie členov Vedenia JLF UK 

10. Rôzne  

 

K bodu 1/ 

 

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

spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre akademický rok 2013/2014.  

 

Predsedníctvo AS, zamestnanecká aj študentská časť AS odporučili návrh schváliť. Návrh 

prerokovala Pedagogická komisia a odporučila ho schváliť.  



Záver: Akademický senát 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 2013/2014  a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 20/2012.   

P. dekan poďakoval za podporu predloženého návrhu. 

 

K bodu 2/ 

 

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

doktorandské štúdium na JLF UK na akademický rok 2013/2014. 

 

Predsedníctvo AS, zamestnanecká aj študentská časť AS odporučili návrh schváliť. Návrh 

prerokovala Pedagogická komisia a Vedecká komisia a obe ho odporučili schváliť.  

 

Záver: Akademický senát JLF UK jednomyseľne schválil organizačné zabezpečenie a podmienky 

prijatia na doktorandské štúdium na JLF UK na akademický rok 2013/2014 a k návrhu prijal 

uznesenie č. 21/2012.  

P. dekan poďakoval za podporu predloženého návrhu. 

 

K bodu 3/ 

 

P. dekan predložil návrh na zmenu funkčnej štruktúry:  

a) Dermatovenerologickej kliniky JLF UK a UNM 

b) Urologickej kliniky JLF UK a UNM 

c) Ústavu lekárskej biofyziky JLF UK 

d) Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a UNM 

 

Predsedníctvo AS, zamestnanecká aj študentská časť AS odporučili návrh schváliť. Návrh 

prerokovala Komisia pre rozpočet a hospodárenie, ktorá ho odporučila schváliť.  

 

Záver: Akademický senát JLF UK jednomyseľne schválil návrh na zmenu funkčnej štruktúry 

a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 22/2012.   

P. dekan poďakoval za podporu predloženého návrhu. 

 

K bodu 4/ 

 

P. dekan predložil návrh na vyslovenie súhlasu, aby sa JLF UK riadila Pracovným 

poriadkom UK v Bratislave. 

 

Predsedníctvo AS, zamestnanecká ani študentská časť nemali pripomienky k návrhu. 

Právna komisia odporučila návrh schváliť. 

 

Záver: Akademický senát JLF UK jednomyseľne vyslovil súhlas s tým, aby sa JLF UK riadila 

Pracovným poriadkom UK v Bratislave a prijal k návrhu uznesenie č. 23/2012.   

 

P. dekan poďakoval za podporu predloženého návrhu. 

 

K bodu 5/ 

 

P. dekan predložil návrh na vyslovenie súhlasu s odstránením stavby „Lodenica s.č. 

37“ a podrobne zdôvodnil požiadavku.  

 



Predsedníctvo AS, zamestnanecká ani študentská časť nemali pripomienky k návrhu. 

Komisia pre rozpočet a hospodárenie odporučila návrh schváliť. 
 

Záver: Akademický senát JLF UK jednomyseľne vyslovil súhlas s odstránením stavby „Lodenica 

s. č. 37“ postavenej na pozemku parc. č. KN – C 862/9 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 

252 m
2
 katastrálne územie Bystrička a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 24/2012.  

K bodu 6/ 

 

P. dekan predložil návrh na vyslovenie súhlasu s určením pozemkov na Záborského ul. za 

nepotrebný majetok. 

 

Predsedníctvo AS, zamestnanecká aj študentská časť odporučili návrh schváliť. Návrh 

prerokovala Komisia pre rozpočet a hospodárenie a odporučila ho schváliť.   

 

Záver: Akademický senát JLF UK jednomyseľne vyslovil súhlas s určením pozemkov: 

- C KN 237/48 o výmere 379 m
2
 – ostatné plochy, 

- C KN 237/49 o výmere 119 m
2
 – zastavané plochy a nádvoria, 

- C KN 237/60 o výmere 93 m
2
 – ostatné plochy, 

- C KN 284/4 o výmere 1 m
2
 – zastavané plochy a nádvoria, 

- C KN 284/2 o výmere 79 m
2
 – zastavané plochy a nádvoria, 

- C KN 237/46 o výmere 154 m
2
 – zastavané plochy a nádvoria, 

- C KN 237/47 o výmere 173 m
2
 – ostatné plochy. 

t.j. spolu celkom 998 m
2 

na Záborského ul. za nepotrebný majetok a prijal k tomuto bodu 

uznesenie č. 25/2012. 

 

K bodu 7/ 

 

P. dekan predložil návrh na zriadenie Centra translačnej medicíny JLF UK. 

 

 Predsedníctvo AS, zamestnanecká a študentská časť AS návrh odporučili schváliť bez 

zmeny.  

 

Predpis prerokovala Pedagogická komisia, Vedecká komisia a Komisia pre rozpočet 

a hospodárenie a odporučili ho schváliť.  

   

Záver: Akademický senát JLF UK jednomyseľne schválil zriadenie Centra translačnej medicíny 

JLF UK a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 26/2012. 

 

P. dekan poďakoval za podporu predloženého návrhu.  

 

K bodu 8/ 

 

P. dekan predložil návrh na vyslovenie súhlasu s financovaním medzinárodného 

workshopu ORPHEUS na JLF UK. 

Predsedníctvo AS, zamestnanecká a študentská časť AS návrh podporili.  Vyjadrila sa 

k nemu aj Komisia pre rozpočet a hospodárenie AS a podporila ho. 

 

Záver: Akademický senát JLF UK jednomyseľne vyslovil súhlas s financovaním medzinárodného 

workshopu ORPHEUS, ktorý sa uskutoční dňa 10.-12. októbra 2012 z nedotačných zdrojov JLF 

UK a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 27/2012.  



 P. dekan poďakoval za schválenie predloženého návrhu. 

 

 

K bodu 9/ 

 

a/ P. dekan:  

- predložil návrh, aby sa pri uzatváraní pracovných zmlúv s vedecko-pedagogickými 

zamestnancami po dovŕšení 75. roku veku, stanovoval rozsah pracovného úväzku max. vo 

výške 0,133.  

Záver: Akademický senát JLF UK odporučil tento návrh a prijal k nemu uznesenie č. 

28/2012.  

- predložil návrh na výšku príspevku do Fondu rektora UK z predaja nehnuteľného majetku 

v správe JLF UK – bývalá administratívna budova dekanátu a pozemky vo výške 5% 

z ceny predaja. 

Záver: Akademický senát JLF UK schválil tento návrh a prijal k nemu uznesenie č. 

29/2012.  

- informoval o tom, že JLF UK získala nové právne zastúpenie vo veci indexácie stavby 

Aula Magna; uviedol, že JLF UK bude musieť zaplatiť určitú dlžnú sumu, avšak už 

nepôjde o pôvodnú výšku, ale výrazne nižšiu, JLF UK priznala dlžnú sumu vo výške cca 

90 tisíc Eur, 

- informoval, že JLF UK nesúhlasí s návrhom zmluvy medzi lekárskymi fakultami 

a univerzitnými nemocnicami, ktorú predložilo Ministerstvo zdravotníctva SR; uviedol 

však, že JLF UK bude zatiaľ pokračovať štandardne vo výučbe v UNM. Následne 

predložil návrh na podporu krokov Vedenia JLF UK a Asociácie lekárskych fakúlt SR vo 

veci uzavretia zmlúv medzi lekárskymi fakultami a univerzitnými nemocnicami. 

Záver: Akademický senát JLF UK podporil tento návrh a prijal k nemu uznesenie č. 

30/2012.  

 

b/  P. prodekanka Péčová:  

- informovala, že k dnešnému dňu študuje na JLF UK 1667 študentov, z toho:  

o 815 študentov v študijnom programe všeobecné lekárstvo (v 1. ročníku 156), 

o 531 študentov v študijnom programe všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku (v 1. 

ročníku 156), 

o 7 študentov v študijnom programe zubné lekárstvo,  

o 135 študentov v bakalárskom študijnom programe ošetrovateľstvo (v 1. ročníku 

67), 

o 58 študentov v bakalárskom študijnom programe verejné zdravotníctvo (v 1. 

ročníku 17),  

o 41 študentov v bakalárskom študijnom programe pôrodná asistencia (v 1. ročníku 

16), 

o 36 študentov v magisterskom študijnom programe verejné zdravotníctvo (v 1. 

ročníku 23), 

o 45 externých študentov v študijnom programe pôrodná asistencia. 

 

c/ P. prodekanka Halašová:  

- informovala o záveroch zasadania konferencie MEDINE II a o príprave projektu na 

MEDINE III.  

 

d/ P. tajomníčka: 

- informovala, že sa v súčasnosti podáva návrh na uzatvorenie financovania interiérového 

vybavenia Knižnično-informačného, výpočtového a simulačného centra, pričom v októbri 

by sa malo začať s fyzickým sťahovaním Akademickej knižnice, 

- informovala, že boli schválené ďalšie projekty v rámci operačného programu Vzdelávanie  

a operačného programu Veda a výskum, 



- informovala o príprave zmluvy na poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci 

prvej etapy budovania Martinského centra pre biomedicínu, 

- informovala, že študenti, ktorí budú ocenení na otvorení AR 2012/2013 si môžu prísť po 

ceny do pokladne Dekanátu JLF UK.  

 

K bodu 10/ 

Rôzne:  

- podpredseda študentskej časti AS JLF UK mal dotaz ohľadom možnosti využívania 

študovne v Akademickej knižnici, p. tajomníčka mu odpovedala, že študovňu môžu 

využívať aj študenti. Ďalej sa pýtal na časovú možnosť využívania telocvične na Malej 

Hore 5, ktorá bude asanovaná. P. dekan odpovedal, že ju bude možné využívať ešte celý 

zimný semester a pravdepodobne aj začiatkom letného.  

 

UZNESENIA: 

 

20/2012 

Akademický senát JLF UK 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 2013/2014. 

 

21/2012 

Akademický senát JLF UK 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 2013/2014. 

22/2012 

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

funkčnej štruktúry na Dermatovenerologickej klinike JLF UK a UNM, na Urologickej klinike JLF 

UK a UNM, na Ústave lekárskej biofyziky JLF UK a na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej 

chirurgie JLF UK a UNM.  

Aktuálna funkčná štruktúra dotknutých pracovísk:  

 

 

 

 

Pracovisko Profesor Docent 
Odb. as., 

asistent Lektor 
Výskumný 

pracovník 
Spolu 

Dermatovenerologická klinika 1 1 1 0 0 3 

Urologická klinika 2 1 1 0 0 4 

Ústav lekárskej biofyziky 1 1 2 0 0 4 

Klinika stomatológie 

a maxilofaciálnej chirurgie 1 0 1 0 0 2 

Pracovisko Sekretárka Laborant Technik Robotník Spolu 

Ústav lekárskej biofyziky 1 1 1 0,62 3,62 



23/2012 

Akademický senát JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. a) Štatútu JLF UK vyslovuje súhlas 

s tým, aby sa JLF UK v Martine riadila Pracovným poriadkom UK v Bratislave. 

 

24/2012 

Akademický senát JLF UK v súlade s Čl. 22 ods. 4 Štatútu JLF UK vyslovuje súhlas 

s odstránením stavby „Lodenica s. č. 37“ postavenej na pozemku parc. č. KN – C 862/9 – 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 252 m
2
 katastrálne územie Bystrička. 

25/2012 

Akademický senát JLF UK v súlade s Čl. 22 ods. 4 Štatútu JLF UK vyslovuje súhlas s určením 

pozemkov: 

- C KN 237/48 o výmere 379 m
2
 – ostatné plochy, 

- C KN 237/49 o výmere 119 m
2
 – zastavané plochy a nádvoria, 

- C KN 237/60 o výmere 93 m
2
 – ostatné plochy, 

- C KN 283/4 o výmere 1 m
2
 – zastavané plochy a nádvoria, 

- C KN 284/2 o výmere 79 m
2
 – zastavané plochy a nádvoria, 

- C KN 237/46 o výmere 154 m
2
 – zastavané plochy a nádvoria, 

- C KN 237/47 o výmere 173 m
2
 – ostatné plochy. 

t.j. spolu celkom 998 m
2 

na Záborského ul. za nepotrebný majetok, so zámerom ich 

následného odpredaja. 

26/2012 

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

dekana na zriadenie Centra translačnej medicíny JLF UK. 

 

27/2012 

Akademický senát JLF UK vyslovuje súhlas s financovaním medzinárodného workshopu 

ORPHEUS, ktorý sa uskutoční dňa 10. – 12. októbra 2012 z nedotačných zdrojov JLF UK. 

 

28/2012 

Akademický senát JLF UK odporúča Vedeniu JLF UK, aby sa pri uzatváraní pracovných zmlúv 

s vedecko-pedagogickými zamestnancami po dovŕšení 75. roku veku, stanovoval rozsah 

pracovného úväzku max. vo výške 0,133. 

 

29/2012 

Akademický senát JLF UK schvaľuje výšku príspevku do Fondu rektora UK z predaja 

nehnuteľného majetku v správe JLF UK – bývalá administratívna budova Dekanátu JLF UK 

a pozemkov vo výške 5% z predaja.  

30/2012 

Akademický senát JLF UK podporuje kroky Vedenia JLF UK a Asociácie lekárskych fakúlt SR 

pri rokovaniach s Ministerstvom zdravotníctva SR vo veci uzatvorenia zmlúv medzi lekárskymi 

fakultami a univerzitnými nemocnicami.   

 

 

V Martine dňa 28. 9. 2012 

 

 

 

prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. 

predsedníčka AS JLF UK 

 
 


