
Z á p i s n i c a 
zo zasadania Akademického senátu Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity 

Komenského v Martine konaného dňa 18. júna 2007 
 

Prítomní:  

- členovia AS: doc. Ing. H. Baráni, CSc., prof. MUDr. P. Bánovčin, CSc., prof. MUDr. A. 
Čalkovská, PhD., prof. MUDr. D. Dobrota, CSc., doc. RNDr. A. Drgová, CSc., prof. 
MUDr. J. Hanáček, CSc., MUDr. K. Kajo, PhD., prof. MUDr. J. Kliment, CSc., doc. 
MUDr. I. Kocan, CSc., MUDr. B. Kolarovszki, MUDr. A. Mikolajčík, PhD., prof. MUDr. 
M. Mokáň, DrSc., prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc., MUDr. S. Richterová, PhD., doc. 
MUDr. J. Višňovský, CSc., mim. prof., prof. MUDr. M. Zibolen, CSc., A. Antošíková, P. 
Jankovič, T. Kučma, B. Kukučková, A. Kurhajcová, 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.,  

Ospravedlnení:  

- členovia AS: doc. MUDr. K. Adamicová, PhD., mim. prof., RNDr. E. Halašová, PhD., 
Mgr. S. Kelčíková, Ing. A. Lepejová, CSc., doc. MUDr. J. Sadloňová, CSc., doc. MUDr. B. 
Sániová, PhD., doc. Mgr. K. Žiaková, PhD., mim. prof., Š. Čurillová, V. Kostelník, 

- členovia Vedenia JLF UK: prof. MUDr. L. Plank, CSc., prof. MUDr. E. Rozborilová, 
CSc., doc. RNDr. S. Fraňová, PhD., Ing. Ľ. Červeňová 

 

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. Návrh dekana na vymenovanie prodekanov JLF UK  
2. Návrh rozpočtu výnosov a nákladov JLF UK na rok 2007 
3. Návrh dekana na zmenu počtu miest a štruktúry zamestnancov Ústavu nelekárskych 

študijných programov JLF UK a Ústavu verejného zdravotníctva JLF UK 
4. Návrh dekana na zmenu počtu miest a štruktúry zamestnancov Neurologickej kliniky JLF 

UK 
5. a/ Návrh dekana na podmienky prijatia a zaradenia na špecializačné štúdium 

b/ Návrh dekana na schválenie výšky úhrady za špecializačné štúdium na JLF UK 
6. Návrh dekana na doplnenie členov Vedeckej rady JLF UK 
7. Informácia dekana o zmene názvu Ústavu súdneho lekárstva a Infekčnej kliniky JLF UK 

a MFN 
8. Vyhlásenie doplňovacích volieb do AS JLF UK 
9. Schválenie Volebnej komisie pre doplňovacie voľby do AS JLF UK 
10. Informácie Vedenia JLF UK 
11. Rôzne 
 
K bodu 1/ 

P. dekan predložil AS na schválenie návrh na vymenovanie prodekanov JLF UK na 
funkčné obdobie od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2007 s nasledovným rozdelením oblastí činnosti:  



-  Prof. MUDr. D. Dobrota, CSc. – rozvoj fakulty (prvý prodekan) a vedecko-výskumná 
činnosť 

-  RNDr. E. Halašová, PhD. – pedagogická činnosť v štud. programe všeobecné lekárstvo 
pre študentov študujúcich v jazyku anglickom a zahraničné vzťahy, 

-  MUDr. J. Mokrý, PhD. – pedagogická činnosť v štud. programe všeobecné lekárstvo, 
-  Doc. MUDr. J. Staško, PhD. – doktorandské a špecializačné štúdium v zdravotníctve, 

Doc. RNDr. S. Fraňová, PhD. – bude vykonávať funkciu prodekanky pre 
pedagogickú činnosť v ošetrovateľstve a v nelekárskych študijných programoch v rámci 
prvého funkčného obdobia, t.j. od 15. 10. 2004 do 14. 10. 2008. 

Komora zamestnancov AS podporila predložený návrh dekana. Komora študentov 
AS prerokovala a rešpektuje návrh dekana. 

AS o návrhu hlasoval tajne v súlade s Čl. 14 ods. 2 Rokovacieho poriadku AS JLF 
UK, podľa ktorého pre zvolenie sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov 
každej z komôr senátu. 

Výsledky tajného hlasovania: 

Hlasovania sa zúčastnilo 16 členov Komory zamestnancov a 8 členov Komory študentov AS. 
Počet všetkých odovzdaných platných hlasovacích lístkov bol 24.  

Počet hlasov pre navrhnutých prodekanov JLF UK: 
- prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.: KZ: 12 za, 3 proti, 1 neplatný, KŠ: 7 za, 1 proti 
- RNDr. Erika Halašová, PhD.:    KZ: 11 za, 4 proti, 1 neplatný, KŠ: 2 za, 6 proti 
- MUDr. Juraj Mokrý, PhD.:   KZ: 11 za, 4 proti, 1 neplatný, KŠ: 8 za 
- Doc. MUDr. Ján Staško, PhD.:  KZ: 12 za, 3 proti, 1 neplatný, KŠ: 8 za 

Záver: AS vyslovil súhlas s vymenovaním prof. MUDr. D. Dobrotu, CSc., MUDr. J. 
Mokrého, PhD. a doc. MUDr. J. Staška, PhD. za prodekanov JLF UK. AS prijal k tomuto 
bodu uznesenie č. 23/2007. 

 P. dekan oznámil, že prodekanov, ktorí získali súhlas AS vymenuje do funkcie a na 
niektoré zasadanie AS predloží znovu návrh na prodekanov. 
 
K bodu 2/ 

P. dekan informoval, že Univerzita Komenského dňa 12. 6. 2007 vyzvala fakulty, aby 
si zostavili vyvážený rozpočet výnosov a nákladov na rok 2007 za účelom finančného 
zabezpečenia hlavnej činnosti a hospodárenia, s termínom predloženia na UK do 18. 6. 2007. 
Vypracovaný rozpočet výnosov a nákladov musí byť prerokovaný v AS fakulty a bude slúžiť 
ako podklad pre zostavenie rozpočtu výnosov a nákladov za UK, ktorý bude predložený na 
schválenie do AS UK. Predložený návrh rozpočtu výnosov a nákladov JLF UK na rok 2007 
je zostavený z nedotačných zdrojov JLF UK (rozpis a rozdelenie schvaľované na zasadnutí 
AS JLF UK dňa 27. novembra 2006), z dotačných zdrojov JLF UK (rozpis a rozdelenie 
schvaľované na zasadnutí AS JLF UK dňa 14. mája 2007) a z prostriedkov podnikateľskej 
činnosti.   

V roku 2006 boli výnosy 282,546 tis. Sk, v roku 2007 sú predpokladané výnosy spolu 
243,870 tis. Sk, z toho podnikateľská činnosť je 2,403 tis. Sk (400 tis. Sk z prenájmu 
majetku, 3 tis. Sk úroky, 1 mil. Sk z ubytovania a 1 mil. Sk zo stravovania študentov). 
Náklady boli prepočítané na sumu 243,870 tis. Sk. Rozpočet výnosov a nákladov je 
vyvážený. K 31. 12. 2006 bol hospodársky výsledok 19,575 tis. Sk z dôvodu nedoúčtovania 
nákladov na letný semester ak. roku 2006/2007 (náklady budúcich období). 



Komisia pre rozpočet a hospodárenie, ako aj Komora zamestnancov a Komora 
študentov AS odporučili predložený návrh schváliť. 

Záver: AS schválil rozpočet výnosov a nákladov a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 
24/2007. Celé znenie uznesenia je uvedené v prílohe č. 1 zápisnice. 

 P. dekan poďakoval za schválenie návrhu. 
 
K bodu 3/  

P. dekan informoval, že návrh na presun 1 učiteľského miesta v kategórii odborný 
asistent, asistent z Ústavu nelekárskych študijných programov JLF UK na Ústav 
verejného zdravotníctva JLF UK na oddelenie hygieny je predložený z dôvodu potreby 
optimalizácie výučby manažérskych predmetov a predmetov ekonomického zamerania 
v akreditovaných študijných programoch Verejné zdravotníctvo 1. a 2. stupňa, ako aj 
z priestorových a časových dôvodov (18 hodín výučby týždenne). 

K návrhu predložila stanovisko Komisia pre rozpočet a hospodárenie AS, ktorá 
odporučila AS návrh schváliť. Komora zamestnancov a Komora študentov AS návrh  
podporili. 

Záver: AS schválil návrh na zmenu počtu miest a štruktúry učiteľských zamestnancov a 
prijal k tomuto bodu uznesenie č. 25/2007. 

 P. dekan poďakoval za schválenie predloženého návrhu. 
 
K bodu 4/ 

P. dekan informoval, že návrh na zmenu 1 učiteľského miesta na miesto vedecko-
výskumného zamestnanca na Neurologickej klinike JLF UK je predložený z dôvodu 
problému s uzatvorením pracovného pomeru s kvalifikovaným zamestnancom s titulom PhD. 

K návrhu predložila stanovisko Komisia pre rozpočet a hospodárenie AS, ktorá 
odporučila návrh schváliť. Komora zamestnancov a Komora študentov AS návrh podporili. 

Záver: AS návrh na zmenu počtu miest a štruktúry učiteľských a vedecko-výskumných 
zamestnancov schválil a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 26/2007. 

P. dekan poďakoval za schválenie predloženého návrhu. 
 
K bodu 5/  

P. dekan predložil AS na schválenie: 

a/  návrh na podmienky prijatia a zaradenia na špecializačné štúdium na JLF UK v súlade 
s vysokoškolským zákonom a so Štatútom JLF UK; 

 Pedagogická komisia, Komora zamestnancov a Komora študentov AS odporučili návrh 
schváliť. 

b/  návrh výšky úhrady za špecializačné štúdium na JLF UK. Vo vyhláške č. 31/2006 Z.z. 
MZ SR o výške úhrady zdravotníckeho pracovníka za ďalšie vzdelávanie je výška úhrady 
stanovená sumou max. 40 tis. Sk za špecializačné vzdelávanie, ktoré môže vzdelávacia 
ustanovizeň stanoviť záujemcovi o toto vzdelávanie. Na jednaní na úrovni dekanov LF 
SR sa stanovila výška úhrady za špecializačné štúdium sumou 13.000,– Sk.  

 Komisia pre rozpočet a hospodárenie, Komora zamestnancov a Komora študentov AS 
odporučili návrh schváliť. 



Záver: AS schválil návrh na podmienky prijatia a zaradenia na špecializačné štúdium, ako aj 
výšku úhrady za špecializačné štúdium na JLF UK a prijal k tomuto bodu uznesenia č. 27 a 
28/2007. Celé znenia uznesení sú uvedené v prílohe č. 2 a 3 zápisnice. 

 P. dekan poďakoval za schválenie predložených návrhov. 
 
K bodu 6/  

P. dekan predložil AS návrh na doplnenie členov Vedeckej rady JLF UK 
o novozvoleného dekana LF UPJŠ Košice prof. MUDr. L. Siegfrieda, CSc. a o MUDr. J. 
Mokrého, PhD. a doc. MUDr. J. Staška, PhD, ktorí boli odsúhlasení za prodekanov JLF UK. 

Vedecká komisia AS odporučila návrh schváliť. 

AS o návrhu hlasoval tajne. Zápisnica o výsledku hlasovania je založená 
v dokumentácii AS.  

Záver: AS v tajnom hlasovaní návrh dekana na doplnenie Vedeckej rady schválil a prijal 
k tomuto bodu uznesenie č. 29/2007.  

P. dekan poďakoval za schválenie predloženého návrhu. 
 
K bodu 7/  

P. dekan predložil informáciu o zmene názvov Ústavu súdneho lekárstva a Infekčnej 
kliniky JLF UK a MFN. 

Zmena názvu Ústavu súdneho lekárstva na Ústav súdneho lekárstva 
a medicínskych expertíz JLF UK je predložená v súvislosti so zámerom vstupu JLF UK do 
ústavnej znaleckej činnosti v odbore zdravotníctvo, v ktorej bude ústav zohrávať významnú 
úlohu ako koordinačné pracovisko ústavnej znaleckej činnosti. Pozmenený názov zachováva 
v sebe primárnu náplň činnosti pracoviska a deklaratívne rozširuje jej spektrum aj o znaleckú 
činnosť v odbore zdravotníctvo, ktorú tento ústav vykonával a vykonáva doposiaľ. Zmena 
názvu významne posilní stratégiu expertíznej ústavnej znaleckej činnosti, ktorá sa na pôde 
našej fakulty bude vykonávať. 

Zmena názvu Infekčnej kliniky JLF UK a MFN na Klinika infektológie a cestovnej 
medicíny JLF UK a MFN je v súlade s Koncepciou infektológie z r. 2006 a je konzultovaná 
s hlavným odborníkom pre infektológiu a tropickú medicínu prof. MUDr. I. Schréterom, 
CSc., ktorý tento návrh schválil. Celoeurópskym trendom je sústreďovať pracoviská 
zaoberajúce sa tropickými, importovanými nákazami a vakcináciou či inou profylaxiou 
cestovateľov, ktorých každým rokom pribúda, do centier Cestovnej medicíny. Ambulancia 
pre cudzokrajné choroby, ktorá bola pri MFN zriadená v roku 1975 ako Stredisko, neskôr 
Oddelenie cudzokrajných chorôb, je už takmer 3 roky opäť pričlenená k Infekčnej klinike. 
 
K bodu 8/ 

Predsedníctvo AS predložilo návrh na vyhlásenie doplňovacích volieb do AS 
v súvislosti s ukončením štúdia členiek AS - K. Makovickej a M. Benkovej a s návrhom na 
vymenovanie prof. Dobrotu za prodekana JLF UK. Predsedníctvo AS navrhlo stanoviť deň 
volieb na 9. októbra 2007.  

Záver: AS schválil vyhlásenie doplňovacích volieb do AS a prijal k tomuto bodu uznesenie 
č. 30/2007. 
 
 



K bodu 9/  

Predsedníctvo AS navrhlo za členov Volebnej komisie pre doplňovacie voľby do AS: 
RNDr. Ľ. Bošeľovú, CSc., MUDr. I. Tonhajzerovú, PhD., MUDr. P. Ďurdíka a Komora 
študentov AS navrhla dvoch študentov 3. ročníka M. Hrnčára a J. Šulgana. 

AS o návrhu hlasoval tajne. Zápisnica o výsledku tajného hlasovania je založená 
v dokumentácii AS. 

Záver: AS JLF UK v súlade s Čl. 6 Zásad volieb do AS JLF UK zvolil za členov Volebnej 
komisie pre doplňovacie voľby do AS JLF UK konané dňa 9. októbra 2007 RNDr. Ľudmilu 
Bošeľovú, CSc., MUDr. Ingrid Tonhajzerovú, PhD., MUDr. Petra Ďurdíka, Mateja Hrnčára 
a Jána Šulgana. 

 
K bodu 10/ 

a/  P prodekan Galajda informoval o počte zúčastnených uchádzačov o štúdium na 
prijímacích skúškach, ktorých bolo celkovo 1142, z toho na všeobecné lekárstvo 937 
uchádzačov a na nelekárske študijné programy na denné štúdium 205 uchádzačov (z toho 
na Ošetrovateľstvo 93, Verejné zdravotníctvo 34, Fyzioterapia 43 a Laboratórne 
vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 25). Zo strany uchádzačov, laickej kontroly 
a kontroly AS neboli žiadne pripomienky k vlastnému priebehu prijímacieho konania. 

b/  P. dekan informoval: 

- o vyhodnotení študentskej spätnej väzby, ktorá sa uskutočnila v priebehu mesiaca 
apríl. Bolo vyplnených 8582 dotazníkov z 27 pracovísk, z toho 2 pracoviská len 
informovali o uskutočnení spätnej väzby bez vyhodnotenia. V budúcom akademickom 
roku sa bude študentská spätná väzba uskutočňovať priebežne.  

- o hodnotení pedagogickej záťaže pracovísk za zimný a letný semester 2006/2007. O 
výsledkoch hodnotenia pedagogickej záťaže bude informovať na zasadaní AS, z 
výsledkov budú vyplývať aj určité návrhy na zmeny. Pracoviská budú hodnotené 
komplexne, tzn. nie len pedagogická činnosť a hodnotenie študentov, ale aj vedecko-
výskumná aktivita a iné činnosti pracoviska.  

 
K bodu 11/ 

a/  J. Sokol, predseda KŠ, informoval o dotazníkovej štúdii, ktorá bola uskutočnená 
v mesiaci máj študentmi ubytovanými v ŠD. Anketa mala 5 otázok a týkala sa oblasti 
spolunažívania, dodržiavania bezpečnosti a hodnotenia prístupu a ústretovosti 
pracovníkov administratívy ŠD. Ankety sa zúčastnilo 370 študentov, pričom neboli žiadne 
väčšie výhrady študentov k ubytovaniu na ŠD. P. dekan doplnil informáciu, že nedávno 
bola uskutočnená kontrola na dodržiavanie zákazu fajčenia v priestoroch ŠD a komplexná 
protipožiarna kontrola, pri ktorých neboli zistené žiadne závažné nedostatky.  

b/ P. prof. Hanáček informoval, že v zápisnici z kolégia rektora UK z februára 2007 sa 
konštatovalo, že hodnotenie pedagogickej činnosti učiteľov fakulty a pedagogického 
procesu nemôže vychádzať len z výsledkov študentskej spätnej väzby, ale tento proces 
treba hodnotiť komplexne, teda vrátane nepriamych pedagogických činností. Takéto 
hodnotenie spolu so zohľadnením výsledkov vedecko-výskumnej činnosti, liečebno-
preventívnej činnosti a iných aktivít zamestnancov umožnia vytvoriť si o vedecko-
pedagogickom pracovníkovi fakulty realistický obraz.. V tejto súvislosti informoval aj 
o výsledkoch riešenia projektu KEGA na našej fakulte, ktorý je zameraný práve na  
objektívne hodnotenie pedagogického procesu na lekárskych fakultách v SR. 



P. dekan konštatoval, že výsledky projektu KEGA by mohli pomôcť pri získavaní 
podkladov pri hodnotení pedagogickej záťaže. Hodnotenie je často skreslené 
a diskriminované. V tejto súvislosti bola spustená koordinácia obsahovej náplne všetkých 
predmetov, ktorých výučba sa zabezpečuje na teoretických a predklinických pracoviskách 
a v jeseni sa pripravuje aj na klinických pracoviskách. P. predsedníčka AS doplnila, že 
Vedenie UK takisto považuje takého hodnotenie pedagogickej záťaže za skresľujúce. P. 
rektor prisľúbil, že sa vypracujú iné postupy na posúdenie pedagogickej záťaže. 

c/  P. prof. Hanáček požiadal pána dekana o vyjadrenie k stavu výstavby Auly JLF UK. 

      P. dekan informoval, že stavba Auly JLF UK bola zaradená do návrhu priorít verejných 
prác na roky 2007 až 2009, ktorý Vláda SR uznesením odsúhlasila. Nie sú však dotiahnuté 
všetky potrebné podpisové náležitosti, k návrhu je potrebné doplniť stanovisko 
ministerstva financií. Po rozhovore p. rektora UK s ministrom školstva má byť na tento 
rok vyčlenených 30 mil. Sk z prostriedkov kapitoly školstva s podmienkou podpísania 
rámcovej dotačnej zmluvy na celú stavbu a na celé obdobie výstavby. Stanovisko rektora 
UK k výstavbe Auly JLF UK je priaznivé s tým, že musia byť splnené všetky požiadavky 
vyplývajúce zo zákona. 

d/ P. prof. Hanáček informoval v súvislosti s prestavbou budovy na Sklabinskej ul. (Odd. 
hygieny ÚVZ), kde je aj jedáleň, že prestavba nebola dopredu oznámená, začala sa počas 
skúšobného obdobia a  nebolo zabezpečené náhradné stravovanie. Uviedol tiež, že 
s vedúcimi pracovísk na Sklabinskej ul. neboli adekvátne prediskutované zámery 
rekonštrukcie.  Požiadal o vyjadrenie, či seminárne miestnosti, ktoré sú rekonštruované, 
budú aj po prestavbe k dispozícii aj pre ostatné pracoviská na Sklabinskej ul. ako spoločne 
výučbové priestory.  

 P. dekan informoval, že v budove sa robí  prestavba 2 miestností pre potreby Ústavu 
verejného zdravotníctva a prestavba ďalších miestností je aj pre potreby ostatných  
ústavov. P. dekana mrzí, že prestavba nebola oznámená včas, pri osobnej kontrole bolo 
oznámené, že stravovanie je zabezpečené. Definitívna rekonštrukcia budovy nie je možná. 
P. dekan v tejto súvislosti informoval, že chce, aby sa pripravili projekty do zásobníka 
projektov, ktoré by boli k dispozícii v prípade možnosti získania finančných prostriedkov 
z rôznych rezortov. Podľa informácií primátora mesta Martin sa má v rámci eurofondov 
riešiť zóna od amfiteátra až po SPŠ (Malá Hora a Novomeského ul.) ako kultúrno-
športovo-vzdelávacia oblasť pre mesto. Taktiež v rámci rekonštrukcie SNK sa majú 
vytvoriť študovne s prípojkami na sieť prístupné viac ako 12 hodín denne, ktoré môžu 
využívať naši študenti. 

e/ P. prof. Hanáček informoval o diskusných stretnutiach skupiny študentov na internáte 
venovaných rôznym netradičným odborným a filozofickým témam. Uvedenú aktivitu 
študentov pozitívne hodnotil a zaželal im, aby v tejto aktivite pokračovali. P. prodekan 
Javorka informoval, že v rámci projektu ESF „Zriadenie centra výchovy k vedeckej práci 
– inkubátor doktorandov“ bolo zriadené brain stormingové centrum (prednášková 
miestnosť na Malej Hore 4), ktoré môžu využívať aj študenti na takéto diskusné stretnutia. 
Juraj Sokol uistil, že táto aktivita bude pokračovať aj naďalej a v októbri sa pripravujú 
ďalšie témy. 

f/ P. predsedníčka AS poďakovala povereným členom AS za vykonanie kontroly priebehu 
prijímacieho konania. Ďalej poblahoželala zvoleným prodekanom a zaželala im veľa 
úspechov v náročnej práci. P. prof. Dobrota v mene zvolených prodekanov poďakoval za 
prejavenú dôveru. 

 P. predsedníčka AS poďakovala za účasť a ukončila zasadanie. 



UZNESENIA AS: 
 

23/2007 

AS JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 písm. c/ zákona o vysokých školách a v súlade s Čl. 16 
ods. 1 písm. c) Štatútu JLF UK schvaľuje vymenovanie prof. MUDr. Dušana Dobrotu, CSc., 
MUDr. Juraja Mokrého, PhD. a doc. MUDr. Jána Stašku, PhD. za prodekanov JLF UK na 
funkčné obdobie od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2011.  
 

24/2007 

AS JLF UK v súlade s § 16 a s § 27 ods. 1 pís. e/ zákona o vysokých školách schvaľuje 
rozpočet výnosov a nákladov JLF UK na rok 2007. 

 

25/2007 

AS JLF UK v súlade s Čl. 16 ods. 1 pís. f/ Štatútu JLF UK schvaľuje zmenu počtu miest 
a štruktúry učiteľských zamestnancov nasledovne:  

a/  na Ústave nelekárskych študijných programov JLF UK sa znižuje počet miest v kategórii 
odborný asistent, asistent o 1 miesto vysokoškolského učiteľa, 

b/  na Ústave verejného zdravotníctva JLF UK sa zvyšuje počet miest v kategórii odborný 
asistent, asistent o 1 miesto vysokoškolského učiteľa.  

Štruktúra funkcií profesorov, docentov a ostatných vysokoškolských učiteľov JLF UK je na 
Ústave nelekárskych študijných programov JLF UK a na Ústave verejného zdravotníctva JLF 
UK po úprave nasledovná: 

Študijný odbor / Pracovisko Profe-
sor 

Docent Odb. as., 
asistent 

Spolu 

7.1.27 – Ošetrovateľstvo  
V tom: Ústav ošetrovateľstva  
            Ústav nelekárskych študijných programov 

3 
2 
1 

7 
4 
3 

18 
13 
5 

28 
19 
9 

Verejné zdravotníctvo  
t V tom 7.1.5 – Epidemiológia, Odd. epidemiológie 
V tom: 7.1.6 – Hygiena, Odd. hygieny 
V tom:             Odd. sociálneho lekárstva 

3 
1 
1 
1 

3 
1 
1 
1 

3 
1 
2 
0 

9 
3 
4 
2 

 

26/2007 

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 
Neurologickej klinike JLF UK a MFN nasledovne:  

a/  znižuje sa počet miest v kategórii docent o 1 miesto vysokoškolského učiteľa; 

Štruktúra funkcií profesorov, docentov a ostatných vysokoškolských učiteľov je na 
Neurologickej klinike po úprave nasledovná: 

Študijný odbor / Pracovisko Profesor Docent Odb. as., 
asistent 

Spolu 

7.1.11 – Neurológia  
v tom: Neurologická klinika 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

3 
3 



b/  zriaďuje sa 1 miesto vedecko-výskumného zamestnanca. 

 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 
Neurologická klinika 1 
Spolu 19 

 

27/2007 

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 a zaradenia na špecializačné štúdium na JLF 
UK. 

 

28/2007 

AS JLF UK v súlade s § 46 zákona o vysokých školách a § 1 Vyhlášky č. 31/2006 Z.z. MZ 
SR o výške úhrady zdravotníckeho pracovníka za ďalšie vzdelávanie schvaľuje výšku úhrady 
za špecializačné štúdium na JLF UK. 

 

29/2007 

AS JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 pís. d/ zákona o vysokých školách a v súlade s Čl. 16 ods. 
1 pís. d/ Štatútu JLF UK schvaľuje návrh dekana na vymenovanie prof. MUDr. Leonarda 
Siegfrieda, CSc., MUDr. Juraja Mokrého, PhD. a doc. MUDr. Jána Stašku, PhD. za členov 
Vedeckej rady JLF UK na funkčné obdobie rokov 2007 – 2011 (do. 28. 2. 2011).  

 

30/2007 

AS JLF UK v súlade  s Čl. 3 a Čl. 19 Zásad volieb do AS JLF UK schvaľuje vyhlásenie 
doplňovacích volieb do AS JLF UK:  

- vo volebnej oblasti č. 1 (Ústav anatómie, Ústav lekárskej biofyziky, Ústav 
fyziológie, Ústav histológie a embryológie, Ústav lekárskej biochémie, Ústav 
lekárskej biológie, Ústav telesnej výchovy, Ústav cudzích jazykov, Dekanát, Ústav 
informačných technológií, KŠIS, ŠD a J, Inštitút medicínskeho vzdelávania 



v anglickom jazyku, Fotolaboratórium a stredisko audiovizuálnej techniky) – na 
obsadenie 1 člena AS, 

- vo volebnej oblasti č. 6 (študenti 1. ročníka štud. odboru všeobecné lekárstvo) na 
obsadenie 1 člena AS a 

- vo volebnej oblasti č. 9 (študenti 4. ročníka štud. odboru všeobecné lekárstvo) na 
obsadenie 1 člena AS 

a stanovuje:  

a/ deň konania volieb: 9. október 2007 

b/ miesto konania volieb:  
- pre volebnú oblasť č. 1 – malá zasadačka Dekanátu JLF UK, 
- pre volebnú oblasť č. 6 a 9 - Veľký klub Študentského domova JLF UK, 

c/ čas konania volieb:  
- pre volebnú oblasť č. 1 - od 7,30 hod. do 12,30 hod., 
- pre volebnú oblasť č. 6 a 9 – od 13,00 hod. do 18,00 hod. 

 

 

V Martine dňa 2. júla 2007 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 
 

UZNESENIE AKADEMICKÉHO SENÁTU JLF UK č. 24/2007 
o schválení rozpočtu výnosov a nákladov na rok 2007 

 

 

Akademický senát Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine (ďalej len „JLF UK“) 
v súlade s § 16 a s § 27 ods. 1 pís. e/ zákona o vysokých školách schvaľuje rozpočet výnosov 
a nákladov na rok 2007 za účelom finančného zabezpečenia hlavnej činnosti a hospodárenia 
na jeho základe. Rozpočet výnosov a nákladov JLF UK v Martine na rok 2007 je zostavený 
z nedotačných zdrojov JLF UK (rozpis a rozdelenie schvaľované na zasadnutí AS JLF UK 
dňa 27. novembra 2006), z dotačných zdrojov JLF UK (rozpis a rozdelenie schvaľované na 
zasadnutí AS JLF UK dňa 14. mája 2007) a z prostriedkov podnikateľskej činnosti.  
Rozpočet výnosov a nákladov je nasledovný: 
 

 
Predpoklad na rok 2007 

 
Číslo 
riadku 

      
Skutoč-
nosť k 
31.12. 
2006 

nedotač 
činnosť 

podn. 
činnosť 

spolu 

 
V ý n o s y 

    

1 Výnosy z dotácií zo štátneho rozpočtu [SUM(R2:R11)] 215 000 196 943 0 196 943 

2 - výnosy z dotácie na uskutočňovanie akreditovaných 
študijných programov 

173 167 162 740 0 162 740 

3 - výnosy z dotácie na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú 
činnosť - program 077 

21 046 21 452 0 21 452 

4 - výnosy z dotácie na rozvoj vysokej školy 758 388 0 388 

5 - výnosy z dotácie na sociálnu podporu študentov - časť 
ubytovanie a stravovanie 

9 364 9 324 0 9 324 

6 - výnosy z dotácie na sociálnu podporu študentov - časť 
športová a kultúrna činnosť 

45 80 0 80 

7 - výnosy z dotácie na riešenie výskumných projektov v 
rámci APVV a štátnych programov 

1 491 451 0 451 

8  - výnosy z dotácií z Európskeho sociálneho fondu a z 
prostriedkov na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu z 
kapitoly ministerstva školstva  

0 2 189 0 2 189 

9 - výnosy z časti kapitálovej dotácie na kompenzáciu odpisov 
z nej obstaraného majetku (účet 691, kód EK 002) 

1 175 0 0 0 

10 - výnosy z dotácie poskytnutej v minulom období zo 
štátneho rozpočtu na pokračujúce úlohy 

3 856 69 0 69 

11 - iné výnosy zo štátneho rozpočtu 4 098 250 0 250 

12 Výnosy zo školného [R13+R14] 46 826 27 783 0 27 783 

13 - za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia (§ 92 ods. 4 
zákona) (účet 649, kód EK 001) 

0 0 0 0 

14 - od cudzincov (§ 92 ods. 6 zákona)   (účet 649, kód EK 
002) 

46 826 27 783 0 27 783 

15 Výnosy z poplatkov spojených so štúdiom 
[SUM(R16:R19)] 

2 725 2 283 0 2 283 

16 - za prijímacie konanie (§ 92 ods. 7 zákona)  (účet 649, kód 
EK 003) 

2 375 2 173 0 2 173 

17 - za rigorózne konanie (§ 92 ods. 8 zákona)   (účet 649, kód 
EK 004) 

112 40 0 40 



18 - za vydanie diplomu za rigorózne konanie (§ 92 ods. 9 
zákona)  (účet 649, kód EK 005) 

0 0 0 0 

19 - za vydanie dokladov o štúdiu a ich kópií (§ 92 ods. 10 
zákona)  (účet 649, kód EK 006) 

238 70 0 70 

20 Výnosy z ďalšieho vzdelávania (účet 649, kód EK 007) 459 649 0 649 

21 Výnosy z majetku verejnej vysokej školy  
[SUM(R22:R26)] 

415 2 403 405 

22 - úroky (účet 644) 0 2 3 5 

23 - tržby z predaja dlhodobého NM a HM (účet 651) 0 0  0 

24 - tržby za vlastné výrobky (účet 601) 0 0  0 

25 - výnosy z prenájmu majetku (účet 658) 415 0 400 400 

26 - zmena stavu zásob výrobkov (účet 613) 0 0 0 0 

27 Výnosy z duševného vlastníctva (účet 649, kód EK 011) 0 0 0 0 

28 Výnosy z vlastných finančných fondov (účet 649, kód EK 
014)  [SUM(R29:R32)] 

0 0 0 0 

29 - výnosy z rezervného fondu 0 0 0 0 

30 - výnosy zo štipendijného fondu na štipendiá z vlastných 
zdrojov 

0 0 0 0 

31 - výnosy z fondu na podporu štúdia študentov so 
zdravotným postihnutím 

0 0 0  

32 - výnosy z ostatných fondov verejnej vysokej školy 0 0 0 0 

33 Výnosy z dotácií z rozpočtov obcí a z rozpočtov vyšších 
územných celkov 

0 0 0 0 

34 Iné výnosy z hlavnej činnosti verejnej vysokej školy  
[SUM(R35:R39)] 

17 121 13 807 2 000 15 807 

35 - výnosy z ubytovania študentov (účet 602, kód EK 001) 10 892 10 000 1 000 11 000 

36 - výnosy zo stravovania študentov ( účet 601, 602) 0 3 500 1 000 4 500 

37 - výnosy z dotácie na riešenie  projektov zo zahraničia ( účet 
649) 

0 0 0 0 

38 - výnosy z dotácie poskytnutej v minulom období zo 
zahraničia na pokračujúce úlohy 

0 0 0 0 

39 - ostatné výnosy z hlavnej činnosti verejnej vysokej školy( 
účet  604, 613) 

6 229 307 0 307 

40 Výnosy spolu 
[R1+R12+R15+R20+R21+R27+R28+R33+R34] 

282 546 241 467 2 403 243 870 

 
N á k l a d y 

    

50 Osobné náklady (účtovná skupina 52) 
[R51+R54+R55+R56+R59] 

131 802 139 508 830 140 338 

51 Mzdové náklady (účet 521)  [SUM(R52:R53)] 94 720 99 331 615 99 946 

52  - MZDY (účet 521, kód EK 001až 008, 012) 93 478 98 720 600 99 320 

53  - OON (účet 521, kód EK 009 až 011) 1 242 611 15 626 

54 Zákonné sociálne poistenie (účet 524) 33 674 37 636 215 37 851 

55 Ostatné sociálne poistenia (účet 525)  132 0 0 0 

56 Zákonné sociálne náklady (účet 527) 3 276 2 541 0 2 541 

 z toho:    0 

57  - tvorba sociálneho fondu  (účet 527, kód EK 001) 741 803 0 803 

58  - príspevok zamestnancom na stravovanie  (účet 527, kód 
EK 002) 

2 171 880 0 880 

59 Ostatné sociálne náklady (účet 528)   0 0 0 0 

60 Štipendiá doktorandov (účet 549, kód EK 001) 7 546 8 293 0 8 293 



61 Spotreba materiálu (účet 501) 18 501 28 451 650 29 101 

 z toho:    0 

62 - knihy, časopisy a noviny  (účet 501, kód EK 001) 925 943 0 943 

63 - chemikálie a ostatný materiál pre zabezpečenie 
experimentálnej výučby  (účet 501, kód EK 002) 

4 065 2 523 0 2 523 

p Spotreba energie (účet 502) [SUM(R65:R70)] 12 716 11 100 602 11 702 

65 - elektrická energia  (účet 502, kód EK 001) 3 371 2 490 230 2 720 

66 - tepelná energia   (účet 502, kód EK 002) 7 008 6 173 180 6 353 

67 - vodné a stočné  (účet 502, kód EK 003) 1 969 2 017 180 2 197 

68 - plyn  (účet 502, kód EK 004) 368 420 12 432 

69 - palivá  (účet 502, kód EK 005) 0 0 0 0 

70 - ostatné energie (účet 502, kód EK  099) 0 0 0 0 

71 Opravy a udržiavanie (účet 511) 5 520 6 795 250 7 045 

 z toho:    0 

72 - opravy a udržiavanie stavieb  (účet 511, kód EK 001) 2 859 5 000 50 5 050 

73 Cestovné (účet 512) [R74+R75] 3 158 2 282 0 2 282 

74 - domáce cestovné  (účet 512, kód EK 001) 649 489 0 489 

75 - zahraničné cestovné  (účet 512, kód EK 002) 2 509 1 793 0 1 793 

76 Ostatné služby (účet 518) [SUM(R77:R83)] 9 792 5 640 71 5 711 

77 - prenájom priestorov a zariadení (účet 518, kód EK 001, 
002, 003) 

1 464 528 0 528 

78 - ďalšie vzdelávanie zamestnancov  (účet 518, kód EK005) 2 6 0 6 

79 - telefón, fax, počítačové siete a prenosy údajov, poštovné 
(účet 518, kód EK 006, 007, 008) 

1 126 938 21 959 

80 - odvoz odpadu  (účet 518, kód EK 009) 287 220 0 220 

81 - revízie zariadení  (účet 518, kód EK 010) 161 202 0 202 

82 - drobný nehmotný majetok   (účet 518, kód EK 014) 581 348 0 348 

83 - ostatné prevádzkové náklady (účet 518, kód EK 004, 011 
až 013, 015 až  026, 099) 

6 171 3 398 50 3 448 

84 Odpisy (účtovná skupina 55) [SUM(R85:R87)] 81 482 47 691 0 47 691 

85  - odpisy DN a HM nadobudnuté z kapitálových dotácií zo 
ŠR (účet 551, kód EK 001) 

1 079 130 0 130 

86  - odpisy ostatného DN a HM (účet 551, kód EK 002) 2 996 2 230 0 2 230 

87  - ostatné náklady z účtovej skupiny 55 (účty 552 až 557 a 
559, účty 504, 513, 532, 538, 545, 549) 

77 407 45 331 0 45 331 

88 Náklady spolu 
[R50+R60+R61+R64+R71+R73+R76+R84] 

262 971 241 467 2 403 243 870 

      

89 Hospodársky výsledok v hlavnej činnosti pred zdanením 
[R40-R88] 

19 575 0 0 0 

90 Daň *)     

91 Hospodársky výsledok v hlavnej činnosti po zdanení  
[R89-R90] 

19 575 0 0 0 

 
  

 

 

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



Príloha č. 2  
 

UZNESENIE AKADEMICKÉHO SENÁTU JLF UK č. 27/2007 
o schválení podmienok zaradenia do špecializačného štúdia na JLF UK 

 

 Akademický senát Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine (ďalej len „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 a po prerokovaní vo Vedení JLF UK v Martine dňa 4. júna 2007 schvaľuje podmienky 
prijatia a zaradenia na špecializačné štúdium na JLF UK nasledovne:. 

 
1. Kvalifikačné podmienky: 

- absolvovanie doktorského študijného programu (MUDr.) 

 
2. Všeobecné podmienky: 

- zdravotná a etická spôsobilosť na prácu v zdravotníctve, 
- pracovný pomer v  zdravotníckom zariadení, ktoré je držiteľom povolenia na 

poskytovanie zdravotníckej starostlivosti alebo iný právny vzťah so 
zdravotníckym zariadením - MFN, 

- schopnosť komunikovať v slovenskom jazyku, 
- odporučenie od hlavného garanta odboru, 
- voľná kapacita lektorov pre praktickú časť v špecializačnom odbore. 

 
 

3. Formálne podmienky: 

- vyplnená žiadosť o zaradenie do odboru na JLF UK a doloženie príslušných 
dokladov,     

- uchádzač o štúdium nemôže uskutočňovať zároveň štúdium iného 
špecializačného odboru ani štúdium na inej vzdelávacej ustanovizni. 

 
 

 
 

 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 3 
 

 

UZNESENIE AKADEMICKÉHO SENÁTU JLF UK č. 28/2007 
o schválení výšky úhrady za špecializačné štúdium na JLF UK 

 
 
 Akademický senát Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine (ďalej len „JLF UK“) 
v súlade s § 1 Vyhlášky č. 31/2006 Z.z. Ministerstva zdravotníctva SR o výške úhrady 
zdravotníckeho pracovníka za ďalšie vzdelávanie a po prerokovaní vo Vedení  JLF UK 
v Martine dňa 4. júna 2007 schvaľuje: 
 
1. Výšku úhrady za špecializačné štúdium za celé obdobie trvania špecializačného štúdia  na 

sumu 13.000,-- Sk, slovom: Trinásťtisíc korún slovenských. Úhrada sa poukazuje na účet 
JLF UK v Martine vedený v Štátnej pokladnici, číslo účtu: 7000134502/8180.  

 
2. Účastník vzdelávania je povinný splácať výšku úhrady za štúdium  nasledovne: 

a)  pred nástupom na špecializačné štúdium prvú časť platby vo výške 5.000,-- Sk, 
b)  pred začatím každého akademického roka sumu najmenej 2.000,-- Sk, a to najneskôr 

do 15. dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom sa začal príslušný 
akademický rok. 

 
3. V prípade, ak účastník vzdelávania vykoná úhradu za špecializačné štúdium  a na 

špecializačné štúdium nenastúpi, vráti sa ním uhradená suma znížená o päťpercentný 
storno poplatok. 

 
4.   Výška úhrady zdravotníckeho pracovníka zaradeného do špecializačného štúdia 

v príslušnom špecializačnom odbore na jeho vlastné náklady sa určuje vo výške ceny 
špecializačného štúdia. 

 
5.  Cena špecializačného štúdia sa stanovuje na sumu 10.000,- EUR ročne.  
 
6.  Úhrada pre zamestnancov JLF UK sa určuje maximálne do výšky nevyhnutných 

administratívnych nákladov spojených so vzdelávacou aktivitou. 
 
 
 
 
 
 

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


