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

Komenského v Martine konaného dňa 22. mája 2008 
 

Prítomní:  

- členovia AS: doc. MUDr. K. Adamicová, PhD., mim. prof., doc. MUDr. M. Adamkov, 
PhD., prof. MUDr. P. Bánovčin, CSc., doc. Ing. H. Baráni, CSc., prof. MUDr. A. 
Čalkovská, PhD., doc. RNDr. A. Drgová, CSc., prof. MUDr. J. Hanáček, CSc., doc. MUDr. 
K. Kajo, PhD., Mgr. S. Kelčíková, PhD., doc. MUDr. I. Kocan, CSc., MUDr. B. 
Kolarovszki, Ing. A. Lepejová, CSc., doc. MUDr. Y. Mellová, CSc., MUDr. A. Mikolajčík, 
PhD., mim. prof., prof. MUDr. M. Zibolen, CSc., doc. Mgr. K. Žiaková, PhD., mim. prof., 
A. Antošíková, P. Jankovič, T. Kučma, B. Kukučková, A. Rosík, J. Sokol, V. Timková 

- členovia Vedenia JLF UK: doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., prof. MUDr. D. Dobrota, CSc., 
doc. RNDr. S. Fraňová, PhD., doc. MUDr. J. Staško, PhD., MUDr. J. Mokrý, PhD., RNDr. 
E. Halašová, PhD., Ing. Ľ. Červeňová  

- hosť: doc. PhDr. F. Gahér, CSc., rektor UK 

Ospravedlnení:  

- členovia AS: prof. MUDr. J. Kliment, CSc., prof. MUDr. M. Mokáň, DrSc., prof. MUDr. 
G. Nosáľová, DrSc., MUDr. S. Richterová, PhD., doc. MUDr. J. Sadloňová, CSc., doc. 
MUDr. B. Sániová, PhD., doc. MUDr. J. Višňovský, CSc., mim. prof., Š. Čurillová, V. 
Kostelník, A. Kurhajcová, M. Sharma, L. Stodola 

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 privítala prítomných členov AS, Vedenia JLF UK, hostí a osobitne 
privítala rektora Univerzity Komenského v Bratislave - doc. PhDr. Františka Gahéra, CSc. 

Predsedníčka AS predložila návrh programu zasadania, ku ktorému boli predložené 
dva pozmeňujúce návrhy, a to Študijný poriadok JLF UK na žiadosť Komory študentov AS 
vymeniť za Návrh dekana na stanovenie výšky školného a poplatkov spojených so štúdiom na 
JLF UK v akademickom roku 2008/2009 a doplniť ako bod č. 15. Návrh uznesenia Právnej 
komisie AS JLF UK.  

AS JLF UK hlasovaním schválil nasledovný program zasadania: 

P r o g r a m: 

1. Návrh rozpisu dotácie štátneho rozpočtu JLF UK na rok 2008  
2. Výročná správa o hospodárení JLF UK za rok 2007 
3. Dlhodobý zámer JLF UK na roky 2008 – 2013 
4. Návrh dekana na stanovenie výšky školného a poplatkov spojených so štúdiom na JLF 

UK v akademickom roku 2008/2009  
5. Disciplinárny poriadok JLF UK pre študentov 
6. Rokovací poriadok Disciplinárnej  komisie JLF UK 
7. Štipendijný poriadok JLF UK 
8. Podmienky prijímania študentov na akademický rok 2009/2010 
9. Študijný poriadok špecializačného štúdia na JLF UK 
10. Návrh dekana na stanovenie výšky úhrady za špecializačné štúdium na JLF UK 
11. Návrh dekana na doplnenie rozhodnutia č. 1/2008 o organizačnom zabezpečení 

a podmienkach na prijatie na doktorandské štúdium na JLF UK na akademický rok 
2008/2009 



12. Študijný poriadok JLF UK 
13. Smernica dekana: "Doplnenie kritérií prideľovania ubytovania študentom v 

ubytovacích zariadeniach JLF UK za mimoškolskú činnosť" 
14. Doplňovacie voľby do AS JLF UK 
15. Návrh uznesenia Právnej komisie AS JLF UK 
16. Informácie členov Vedenia JLF UK 
17. Rôzne 

 
 
K bodu 1/ 

 P. dekan predložil návrh rozpisu dotácie štátneho rozpočtu na rok 2008.  

P. tajomníčka podala komentár k predloženému návrhu: 

Dotácia na rok 2008 vo výške 187,152 tis. Sk je oproti roku 2006 nižšia o 15,316 tis. 
Sk, a to hlavne z dôvodu zníženia dotácie účelovo poskytovanej na zabezpečenie výučby 
študentov na klinických pracoviskách a na tovary a služby. Na všetky programy 
a podprogramy sme oproti roku 2007 dostali o 4,245.500,- Sk viac. Informovala 
o nasledovných zmenách v metodike delenia dotácie štátneho rozpočtu na rok 2008: 

-  zvýšil sa podiel zohľadňovania výsledkov vo vede pri určovaní dotácie na 
uskutočňovanie akreditovaných študijných programov na 30%  
(v roku 2007 bolo 20 %), tzn. 70 % podľa výkonových parametrov vo vzdelávaní 
a 30% podľa výsledkov vo vede; 

-  zrušili sa koeficienty ekonomickej a personálnej náročnosti, ktoré sa nahradili 
jednotným koeficientom nákladovosti odvodeným od doterajšieho koeficientu 
personálnej náročnosti; 

-  zaviedli sa nové špecifiká - na praktickú alebo laboratórnu výučbu v technických, 
prírodovedných alebo v informačných odboroch a podporilo sa doplňujúce 
pedagogické štúdium – netýka sa našej fakulty; 

-  dotácia na motivačné štipendiá sa bude poskytovať účelovo tak, aby 10 % študentov 
k 31. 10. 2007 v dennej forme štúdia (okrem doktorandov), mohlo byť priznané 
motivačné štipendium v priemere vo výške 15.000 Sk; 

-  dotácia na prevádzku informačných systémov bude poskytovaná paušálne: na 
akademický informačný systém – 100 Sk na užívateľa (pedagogický zamestnanec 
a študent VŠ), na centrálny register študentov – 80 Sk na študenta, na centrálny 
register zamestnancov – 70 Sk na zamestnanca a na centrálny register evidencie 
publikačnej činnosti – 50 Sk na jeden platný záznam; 

-  zaviedlo sa kritérium evidovanej nezamestnanosti absolventov VŠ; 
-  zmenila sa váha jednotlivých kritérií pre určenie výkonu vo vede; 
-  zvýšil sa príspevok na 1 vydané jedlo študenta z 20,- na 30,- Sk s účinnosťou od 1. 3. 

2008, pričom študent môže dostať príspevok na 2 jedlá denne. 

 V rámci schvaľovacieho procesu rozpisu rozpočtu dotácie na rok 2008 Vedenie JLF 
UK predložilo pripomienky k návrhu metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu, ako aj k 
návrhu rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a súčastiam UK na rok 2008, a to: 

- k vyčleneniu čiastky vo výške cca 91 mil. Sk, t.j. 48 % z celkového objemu 
finančných prostriedkov pridelených na tovary a služby, pred uplatnením kriteriálneho 
delenia, ostatným súčastiam sa rozdeľovala čiastka cca 99 mil. Sk; 

- návrh na transparentné vyčleňovanie finančných prostriedkov na centrálne 
financované súčasti UK a na Rektorát UK; 

- návrh na financovanie projektu Študent z iných mimouniverzitných zdrojov; 



- návrh na zaradenie čiastky na daň z nehnuteľnosti vyčlenenej pred kriteriálnym 
delením do kriteriálneho rozpisu; 

- k pridelenej čiastke JLF UK na tovary a služby vo výške 4 136,5 tis. Sk, čo bude 
postačovať len na úhradu 70 % výdavkov na energie. Fakulta bude musieť zvyšné 
výdavky sanovať z nedotačných prostriedkov fakulty.  

JLF UK sa môže spätne uchádzať o finančné prostriedky, ktoré boli vyčlenené pred 
kriteriálnym delením. Z Rozvojového fondu UK sa možno uchádzať o finančné prostriedky 
určené na Granty UK (vyčlenených 12 mil. Sk) na podporu vedeckých projektov mladých 
zamestnancov (JLF UK získala 1 015 tis. Sk na 18 projektov) a na podporu zahraničných 
mobilít interných a externých doktorandov (vyčlenených 3 mil. Sk) maximálne do výšky 90 
tis. Sk na doktoranda. V rámci fondu bolo vyčlenených 30 mil. Sk na projekt ŠTUDENT na 
UK a 6 076 tis. Sk na informačné systémy centrálne vedené na Rektoráte UK.  

Na fond rektora UK bolo vyčlenených 10 mil. Sk v kategórii miezd a 3 520 tis. Sk na 
príspevky do poistných fondov určených na: 

- podporu výsledkov doktorandského štúdia – jednorázová odmena 30 tis. Sk 
školiteľovi za úspešné ukončenie štúdia doktoranda; 

- podporu mladých vedeckých a pedagogických zamestnancov, ktorí dosiahnu titul 
docent do  40 rokov veku (1.500,– Sk mesačne) a ktorí dosiahnu titul profesor do 45 
rokov veku (2.000,– Sk mesačne), pričom odmena sa poskytuje po dobu 12 mesiacov; 

- odmenu vedúcemu diplomovej práce absolventa, ktorému bola udelená cena rektora za 
vynikajúcu diplomovú prácu, vo výške 3.000,– Sk; 

- odmeny akademických funkcionárov. 

P. tajomníčka ďalej informovala o kriteriálnom delení objemu dotácií v jednotlivých 
programoch a kategóriách.  

Na mzdy prevádzkových zamestnancov bolo pridelených 100% schváleného rozpočtu 
na rok 2007. Na mzdy pedagogických, administratívnych a odborných zamestnancov bolo 
pridelených 70 % na základe výkonu vo vzdelávaní, čo predstavuje v rámci UK 11,524 %-ný 
podiel a 30 % na základe výkonu vo vede, čo predstavuje 6,83 %-ný podiel v rámci UK. JLF 
UK získala kladný rozdiel 21 617 tis. Sk uplatneného garantovaného minima (90 % 
schváleného rozpočtu roku 2007), z ktorého sa použilo 654 tis. Sk na prevod súčastiam, ktoré 
dosiahli záporné garantované minimum.  

Na podprograme vysokoškolská veda a technika sa pri rozpise dotácie na mzdy, tovary 
a služby použili nasledovné výkonové parametre vo výskume fakulty (úspešnosť v zahranič-
ných grantoch – váha 0,1; úspešnosť v domácich grantoch – váha 0,1; počet absolventov 
doktorandského štúdia – váha 0,2; počet interných doktorandov – váha 0,1; počty publikácií 
zamestnancov/doktorandov v skupinách A1, A2, B a C – váha 0,4; výskumná kapacita 
fakulty, t.j. priemerný prepočítaný počet VŠ učiteľov a výskumných pracovníkov – váha 0,1). 
Celkový podiel fakulty na uvedených parametroch v rámci UK bol vo výške 6,68 %. 

Ďalej informovala o záväzných ukazovateľov, ktoré sú: 
- celkový objem finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2008 na bežné výdavky 

a celkový objem poskytnutých na kapitálové výdavky, 
- celkový objem finančných prostriedkov z dotácií vynaložených v roku 2008 na mzdy 

a odvody do poistných fondov, ktorý nesmie prekročiť 80 % z objemu finančných 
prostriedkov poskytnutých v roku 2008, 

- objemy finančných prostriedkov poskytnuté na jednotlivé stavby a nákupy budov a 
stavieb, 

- objemy ostatných účelovo určených finančných prostriedkov (dotácia na klinické 
pracoviská, štipendiá doktorandov sociálne a motivačné štipendiá, príspevky na stravu 



študentom, príspevok ŠD – mzdy, odvody, TaS, príspevok na Sláviu Medik a ROB 
Medik). 

Vedenie JLF UK v záujme zvýšiť stimuláciu a záujem zamestnancov na dosiahnutých 
výsledkoch navrhuje rozpisovať na pracoviská a súčasti JLF UK finančné prostriedky podľa 
rovnakých kritérií, ktoré sa uplatňujú pri rozpise v rámci metodiky MŠ SR a metodiky UK. 
Kriteriálne delenie sa použije v rámci: 

- podprogramu 077 11 – poskytovanie VŠ vzdelávania a zabezpečenie prevádzky VŠ 
v kategórii miezd, a to na pedagogických, administratívnych a odborných 
zamestnancov podľa výkonových parametrov, pričom 70 % na základe výkonu vo 
vzdelávaní a 30 % podľa kvality výskumnej činnosti pracoviska, 

- podprogramu 077 12 – vysokoškolská veda a technika, a to na mzdy, tovary a služby 
podľa výkonových parametrov vo vede. 
Konkrétny návrh kritérií a modelový rozpis bude predložený Akademickému senátu 

JLF UK na jesennom zasadnutí. Oficiálny rozpis na pracoviská sa uplatní v roku 2009 podľa 
dosiahnutých výsledkov v roku 2008. 

 
Ing. Lepejová predložila stanoviská Komisie pre rozpočet a hospodárenie AS k návrhu 

na rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2008 v ktorých komisia: 
- podporila predložený návrh a odporučila AS rozdelenie dotácie na programy, 

podprogramy do úrovne položiek a podpoložiek schváliť; 
- vyzvala členov AS, aby na svojich pracoviskách presadzovali účelné a hospodárne 

nakladanie s prostriedkami dotácie, ale aj na zvýšenie vedecko-výskumnej aktivity, 
ktorá pri kriteriálnom delení zabezpečuje fakulte vyššie dotačné zdroje; 

- odporučila vedeniu fakulty, aby presadzovalo nasledovné pripomienky k metodike 
rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultách a ďalším súčastiam UK – garantovať 
fakultám v kategórii tovary a služby 80 % skutočných výdavkov na energie 
z predchádzajúceho roka, garantovať 70 % skutočných povinných zákonných 
výdavkov fakúlt (napr. stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu), určiť 
maximálne percento z výšky pridelených prostriedkov UK, ktoré sa odčlení pre 
potreby RUK a Centrálne financované súčasti UK pred kriteriálnym delením fakultám 
UK; 

- odporučila vedeniu fakulty aby podniklo ďalšie aktivity na zvýšenie dotácie na tovary 
a služby na rok 2008. 

 
Komora študentov AS podporila predložený návrh.  

 
 V diskusii vystúpil rektor UK doc. PhDr. František Gahér, CSc., ktorý pozitívne 
hodnotil predložený návrh rozpisu dotácie štátneho rozpočtu JLF UK na rok 2008. Víta 
iniciatívu vedenia fakulty na kriteriálne delenie finančných prostriedkov na pracoviská na 
základe výkonových parametrov za účelom motivovania zamestnancov fakulty. Konštatoval, 
že výkon JLF UK je stabilizovaný, až na zahraničné granty. Poukázal na zvýšenie váhy 
výkonu v publikačnej činnosti, ktorý je najdôležitejším výkonovým parametrom pri 
kriteriálnom delení. Informoval, že sa nepodarilo zabrániť tomu, aby 250 mil. Sk pred tým 
určených na financovanie kliník, bolo pridelených technickým univerzitám. V budúcom roku 
by mala nastať zmena v metodike rozpisovania – 60 % prideľovaných podľa výsledkov vo 
vede. K námietke, či boli rozpisované finančné prostriedky na rektorát transparentne uviedol, 
že na zasadnutie AS UK bol predložený podrobný rozpis použitia finančných prostriedkov. 
Zamestnanci rektorátu sa nepodieľajú na vedecko-výskumnej činnosti a ich priemerný plat je 
nižší ako priemerný plat zamestnancov JLF UK. Na centrálny projekt ŠTUDENT 2 na UK 
musela byť vyčlenená čiastka 30 mil. Sk, pričom finančné prostriedky, ktoré sa nevyčerpajú, 



budú rozdelené na fakulty UK. Čiastka pridelená na tovary a služby je len nápočtom a musí 
byť dotovaná z iných zdrojov. K aktivitám, ktoré vracajú prostriedky na fakulty, patrí aj 
odmena školiteľom doktorandov za úspešné absolvovanie doktorandského štúdia. 

 V diskusii p. rektor informoval o skompletizovaní materiálov pre komplexnú 
akreditáciu UK. UK spĺňa všetkých 6 kritérií pre zaradenie medzi univerzity. 

 Ďalej informoval, že v zmysle novely zákona o vysokých školách UK vyberá školné 
za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia, pričom rektor môže v odôvodnených prípadoch 
z vážnych dôvodov na návrh dekana školné odpustiť alebo znížiť v súlade s prijatou 
smernicou UK. 

Tiež uviedol, že uznesením vlády SR č. 313 zo dňa 14. mája 2008 bola schválená 
účelová dotácia vo výške 250 mil. Sk na výstavbu Auly JLF UK. Ostatné investičné priority, 
ktoré vychádzajú z dlhodobého zámeru univerzity, boli rovnako odoslané na Ministerstvo 
školstva SR a budú predmetom rokovania s ministrom školstva SR. 

P. rektor tiež informoval, čím zároveň zodpovedal otázku doc. Adamicovej, že UK sa 
v jednom z celosvetových rebríčkov hodnotenia kvality vysokých škôl – webometrics – 
umiestnila na 436. mieste z 13 700 hodnotených inštitúcií, pričom v rámci slovenských VŠ sa 
v rebríčku umiestnila ako prvá.  

 Prof. Hanáček podporil snahu vedenia fakulty rozdeľovať finančné prostriedky na 
pracoviská podľa určitých objektívnych kritérií a tiež podporil stanovisko Komisie pre 
rozpočet a hospodárenie AS, aby v rámci metodiky rozpisu dotácií na UK bolo fakultám 
garantované v kategórii tovary a služby 80 % skutočných výdavkov na energie a 70 % 
skutočných povinných zákonných výdavkov. 

Prof. Hanáček požiadal o odpoveď k nasledovným otázkam: 

- Z akých zdrojov dofinancuje fakulta chýbajúce finančné prostriedky na chod fakulty 
a žiadal o informáciu o financiách zo štrukturálnych fondov EÚ.  
P. dekan uviedol, že chýbajúce prostriedky budú dofinancované z nedotačných prostriedkov 
fakulty za výučbu zahraničných študentov, treba však brať do úvahy aj to, že dotácia 
schválená na výstavbu Auly JLF UK môže byť nepostačujúca a bude potrebné vytvoriť 
rezervu aj na jej dofinancovanie. Taktiež na schválené projekty z prostriedkov EÚ je 
potrebná finančná spoluúčasť fakulty. Zároveň sa zvyšujú požiadavky zahraničných 
študentov na zabezpečenie adekvátneho ubytovania. Je potrebné sa sústrediť predovšetkým 
na získavanie vedecko-výskumných grantov. P. tajomníčka uviedla, že fakulta má výnosy 
na krytie nákladov najmä zo školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia, zo školného 
od cudzincov, z poplatkov spojených so štúdiom, za vydanie dokladov o štúdiu a ich kópií, 
z majetku (prenájom), z podnikateľskej činnosti, z poskytovania ubytovania a stravovania. 
Fakulta má v súlade so schváleným Štatútom UK povinnosť odvádzať 3 % zo školného do 
Fondu rozvoja UK. P. rektor uviedol, že tieto odvody budú použité na materiálno-technické 
zabezpečenie výučby UK s cieľom zvýšenia kvality výučby.  

- Aký je rozdiel medzi dotáciami na technické univerzity a univerzity humanitného 
typu? P. rektor uviedol, že pred kritériálnym delením bolo vyčlenených 250 mil. Sk na 
financovanie technických vysokých škôl. Zmenou metodiky delenia dotácie štátneho 
rozpočtu na VŠ získala UK oproti predchádzajúcim rokom viac finančných prostriedkov. 
Podľa vyjadrenia ministra školstva budú vysoké školy a fakulty financované podľa 
výsledkov akreditácií. 

 



Záver: AS rozpis dotácie štátneho rozpočtu JLF UK na rok 2008 schválil a prijal k tomuto 
bodu uznesenia č. 8 až 13/2008. Celé znenie uznesenia o rozdelení dotácie štátneho rozpočtu 
JLF UK na rok 2008 na programy a podprogramy je uvedené v prílohe zápisnice č. 1 
a rozpočet výnosov a nákladov na rok 2008 je uvedený v prílohe zápisnice č. 2. 

 P. dekan poďakoval za podporu a schválenie predložených návrhov. 

 P. predsedníčka AS poďakovala p. rektorovi UK za účasť na zasadnutí AS. 

 

K bodu 2/ 

 P. tajomníčka predložila Výročnú správu o hospodárení JLF UK za rok 2007. 
V komentári uviedla, že výsledok hospodárenia za rok 2007 bol kladný a to:  
- hlavná činnosť: (výnosy 239 580 tis. Sk, náklady 233 579 tis. Sk) zisk 6 001 tis. Sk, 
- podnikateľská činnosť: (výnosy 5 117 tis. Sk, náklady 5 112 tis. Sk) zisk 5 tis. Sk. 
Podiel vlastných výnosov na celkovej výške pridelenej dotácie predstavuje až  35,4 %. 
Z vybraných ukazovateľov: 

- vývoj miezd: z dotačných prostriedkov (70 % tarifné platy, 14 % príplatky, 15 % mzd. 
náhrady, 1 % odmeny), z nedotačných prostriedkov (27 % tarifné platy, 3 % príplatky, 
70 % odmeny), 

- kapitálové výdavky boli pridelené len na riešenie projektov VEGA, KEGA, APVV, 
- bežné výdavky VŠ – pokles z dôvodu nižšej účelovej dotácie pre MFN, 
- bežné výdavky veda a výskum – nárast, pričom priemerná výška poskytnutej dotácie 

je na projety: VEGA 128 tis. Sk/projekt, Aplikovaný výskum VT 1.097 tis. Sk/projekt,  
KEGA 124 tis. Sk/projekt, Medzin. vedecko-technická spolupráca 210 tis. Sk/projekt, 
Agentúra na podporu vedy a techniky 451 tis. Sk/projekt, granty mladých 51 tis. 
Sk/projekt, rozvojové projekty IT 107 tis. Sk/projekt, granty MZ SR 911 tis. 
Sk/projekt, 

- bežné výdavky na ubytovacie služby – stabilný mierny nárast vo všetkých 
kategóriách, 

- náklady na energie – nárast predovšetkým za plyn a vodu, hlavne na ŠD, 
- dotácia na štipendiá interných doktorandov – pozitívny vývoj vďaka zaradeniu 

doktorandov a ich odmeňovanie podľa zdravotníckej tabuľky, 
- náklady za ubytovanie stúpli z 1026 Sk v roku 2002 na sumu 2345 Sk v roku 2007 

a výška poplatku stúpla z 565 Sk v roku 2002 na sumu 1320 Sk v roku 2007. 
 
 Komisia pre rozpočet a hospodárenie AS odporučila správu schváliť. Komora 
študentov vyslovila súhlas so znením výročnej správy. 

Záver: AS prijal k tomuto bodu uznesenie č. 14/2008. Výročná správa o hospodárení JLF 
UK za rok 2007 bude zverejnená na internetovej stránke fakulty. 

 P. tajomníčka poďakovala za schválenie výročnej správy a zároveň poďakovala 
všetkým zainteresovaným zamestnancom, ktorí sa podieľali na jej vypracovaní. 

 

K bodu 3/ 

 P. tajomníčka predložila Dlhodobý zámer JLF UK na obdobie rokov 2008 – 2013, 
ktorý bol vypracovaný z Koncepcie rozvoja JLF UK na obdobie rokov 2008 – 2014 
prerokovanej na AS dňa 14. 5. 2007 a z Dlhodobého zámeru UK na obdobie rokov 2008 – 
2013. Cieľom zámeru je určiť smerovanie fakulty s výhľadom na ďalšie obdobie, pričom sa 
bude každoročne aktualizovať, konkretizovať a vyhodnocovať. 



Záver: AS dlhodobý zámer fakulty schválil a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 15/2008. 
Dlhodobý zámer bude zverejnený na internetovej stránke fakulty. 

 P. tajomníčka poďakovala za schválenie dlhodobého zámeru fakulty. 

 

K bodu 4/ 

 P. tajomníčka predložila návrh dekana na stanovenie výšky školného a poplatkov na 
JLF UK na akademický rok 2008/2009. Návrh bol vypracovaný v súlade s vnútorným 
predpisom UK č. 1/2008 – Smernica rektora UK o výške školného a poplatkov spojených so 
štúdiom na UK v Bratislave v akademickom roku 2008/2009. V návrhu JLF UK sú 
konkretizované výšky poplatkov, ktoré sú v smernici rektora UK stanovené hornou hranicou 
poplatku, t.j. školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia – 25.000 Sk; poplatok za 
prijímacie konanie - 1.700 Sk; za rigorózne konanie – 10.000 Sk, za dizertačnú škúšku – 
2.000 Sk; za obhajobu doktorandskej dizertačnej práce - 6.000 Sk, uznávanie dokladov – 
dopracovanie a obhajoba záverečnej práce a rigoróznej práce - 5.000 Sk a pre cudzincov – 
10.000 Sk. 

 K uvedenému návrhu predložili podporné stanoviská Komisia pre rozpočet 
a hospodárenie a Pedagogická komisia AS, ako aj Komora študentov. 

Záver: AS schválil návrh dekana a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 16/2008. Celé znenie 
uznesenia je uvedené v prílohe zápisnice č. 3. 

 P. tajomníčka poďakovala za schválenie predloženého návrhu. 

 

K bodu 5/ 

 P. prodekan Mokrý predložil Disciplinárny poriadok JLF UK pre študentov, ktorý bol 
vypracovaný v súlade s novým Disciplinárnym poriadkom UK v Bratislave.  

Právna komisia AS odporučila disciplinárny poriadok schváliť.  

Záver: AS schválil Disciplinárny poriadok JLF UK pre študentov a prijal k tomuto bodu 
uznesenie č. 17/2008. Disciplinárny poriadok JLF UK pre študentov bude zverejnený na 
internetovej stránke fakulty. 

 P. prodekan poďakoval za schválenie vnútorného predpisu fakulty. 

 

K bodu 6/  

 P. prodekan Mokrý predložil Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie JLF UK, 
ktorý vychádza z univerzitného rokovacieho poriadku.  

Právna komisia AS odporučila rokovací poriadok schváliť. 

Záver: AS schválil Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie JLF UK a prijal k tomuto bodu 
uznesenie č. 18/2008. Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie JLF UK bude zverejnený na 
internetovej stránke fakulty. 

 P. prodekan poďakoval za schválenie vnútorného predpisu fakulty. 

 

 

 



K bodu 7/ 

 P. prodekanka Fraňová predložila Štipendijný poriadok JLF UK, ktorý akceptuje 
Štipendijný poriadok UK v Bratislave. V poriadku JLF UK sú určité špecifiká, a to v Čl. 7 
Kritéria priznávania motivačného štipendia za vynikajúci prospech: 

 – v prípade rovnosti váženého študijného priemeru pri hranici 10 % bude motivačné 
štipendium týmto študentom doplatené z nedotačných finančných prostriedkov fakulty,  

- motivačné štipendium priznávané študentom 1. ročníka sa udelí len 10 % študentov 
z celkového počtu študentov v 1. ročníku a v prípade rovnosti váženého štud. priemeru pri 
hranici 10 % sú určené ďalšie kritéria na udelenie motivačného štipendia – 1. počet pokusov 
potrebných na úspešné absolvovanie predmetu a 2. percentuálne bodové hodnotenie 
záverečných kreditových testov z vybraného predmetu zimného semestra 1. ročníka 

Štipendijný poriadok JLF UK bol prerokovaný Komisiou pre rozpočet a hospodárenie, 
Právnou a Pedagogickou komisiou AS, ktoré ho odporučili schváliť. Komora študentov AS 
takisto súhlasí so znením predpisu. 

Záver: AS schválil Štipendijný poriadok JLF UK a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 
19/2008. Štipendijný poriadok JLF UK bude zverejnený na internetovej stránke JLF UK. 

 P. prodekanka poďakovala za schválenie vnútorného predpisu fakulty. 

 

K bodu 8/ 

 P. prodekanka Fraňová predložila návrh podmienok prijatia na štúdium študijného 
programu Všeobecné lekárstvo a ďalších študijných programov 1. a 2. stupňa na JLF UK pre 
akademický rok 2009/2010. Podmienky prijatia pre doktorské a bakalárske štúdium boli 
doplnené o ďalšie kritérium, a to 60 % bodový zisk z písomné testu, ktorý zaradí uchádzača 
medzi plánovaný počet prijatých uchádzačov. Podmienky prijatia na štúdium magisterských 
študijných programov zostali nezmenené. 

 Pedagogická komisia AS nemala k návrhu zásadné pripomienky. Vyslovila však 
obavu, že ak bude podmienkou pre prijatie na externú formu bakalárskeho štúdia v štud. 
programoch Pôrodná asistencia, Verejné zdravotníctvo a Zubná technika absolvovanie 3-
ročnej praxe v odbore a pre magisterský stupeň štud. programu Verejné zdravotníctvo 1-
ročnej praxe, bude problém so získaním dostatočného počtu uchádzačov pre otvorenie týchto 
programov.  

 P. prodekanka uviedla, že 3-ročná prax vyplýva zo zosúladenia podmienok prijatia 
s kritériami MZ SR na uznanie odbornej spôsobilosti ako podmienky na vydanie pozitívneho 
stanoviska Akreditačnej komisie. 1-ročná prax vyplýva z novely vysokoškolského zákona. 

Záver: AS schválil podmienky prijatia pre akademický rok 2009/2010 a prijal  k tomuto bodu 
uznesenie č. 20/2008. Celé znenie uznesenia je uvedené v prílohe zápisnice č. 4.  

 P. prodekanka poďakovala za schválenie predloženého návrhu. 

 

K bodu 9/ 

 P. prodekan Staško predložil Študijný poriadok špecializačného štúdia na JLF UK,  
ktorý upravuje špecializačné štúdium v akreditovaných špecializačných študijných 
programoch na JLF UK. Súčasťou študijného poriadku je prehľad akreditovaných 
špecializačných študijných programov na JLF UK a Zásady kreditového systému pre 
špecializačné štúdium na JLF UK. 



 Pedagogická a Právna komisia AS, ako aj Komora študentov predložili k študijnému 
poriadku podporné stanoviská. 

Záver: AS schválil Študijný poriadok špecializačného štúdia na JLF UK a prijal k tomuto 
bodu uznesenie č. 21/2008. Vnútorný predpis bude zverejnený na internetovej stránke fakulty. 

 P. prodekan poďakoval za schválenie vnútorného predpisu fakulty. 

 

K bodu 10/ 

 P. tajomníčka predložila návrh dekana na stanovenie výšky úhrady za špecializačné 
štúdium na JLF UK. Výška úhrady za špecializačné štúdium už bola schvaľovaná (13.000 Sk 
za celú dobu štúdia), avšak vedenie fakulty vzhľadom na jeho ekonomickú náročnosť 
rozhodlo, že je potrebné ho upraviť. Navrhuje  poplatok za jeden rok štúdia vo výške 5.000 
Sk, poplatok za jeden deň pobytu na prednáškovom kurze organizovanom JLF UK vo výške 
200 Sk a poplatok za vydanie diplomu o špecializácii vo výške 5.000 Sk. Výška úhrady pre 
záujemcov zo zahraničia a pre zdravotníckeho pracovníka na jeho vlastné náklady (ktorý nie 
je zaradený zamestnávateľom alebo VÚC) sa určuje vo výške 10.000 EUR. Pre zamestnancov 
JLF UK a MFN je poplatok za jeden rok štúdia vo výške 2.000 Sk. 

 Pedagogická komisia a Komisia pre rozpočet a hospodárenie AS, ako aj Komora 
študentov AS odporučili návrh schváliť. 

Záver: AS schválil predložený návrh a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 22/2008. Celé 
znenie uznesenia je uvedené v prílohe zápisnice č. 5. 

 P. tajomníčka poďakovala za podporu predloženého návrhu. 

 

K bodu 11/ 

 P. prodekan Staško predložil návrh na úpravu rozhodnutia dekana č. 1/2008 
o organizačnom zabezpečení a podmienkach na prijatie na doktorandské štúdium na JLF UK 
na akademický rok 2008/2009. V časti „Školné a poplatky spojené so štúdium“ sa určuje 
školné pre uchádzačov študujúcich v jazyku anglickom v dennej forme štúdia vo výške 
10.000 EUR a v externej forme štúdia vo výške 4.000 EUR. Návrh bol predložený z dôvodu 
zosúladenia so školným na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. 

 Pedagogická komisia a Komisia pre rozpočet a hospodárenie AS, ako aj Komora 
študentov AS odporučili návrh schváliť. 

Záver: AS schválil predložený návrh a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 23/2008. Celé 
znenie uznesenia je uvedené v prílohe zápisnice č. 6. 

 P. prodekan poďakoval za schválenie predloženého návrhu. 

 

K bodu 12/ 

 Komora študentov AS požiadala o stiahnutie Študijného poriadku JLF UK z programu 
rokovania a o jeho opätovné predloženie na mimoriadne zasadanie AS JLF UK.  

P. prodekan Mokrý uviedol, že Študijný poriadok JLF UK bol vypracovaný v súlade 
so schváleným Študijným poriadkom UK. K študijnému poriadku boli predložené 
pripomienky Komory študentov AS, ktoré boli do predpisu zapracované, okrem 2 
pozmeňujúcich návrhov, ktoré nie sú v súlade so schváleným Študijným poriadkom UK. Po 



konzultácii s predsedníčkou Právnej komisie AS odporučil Študijný poriadok JLF UK 
predložiť opätovne na mimoriadne zasadanie AS JLF UK 

Záver: AS prijal k tomuto bodu uznesenie č. 24/2008. 

 

K bodu 13/ 

 P. tajomníčka predložila návrh rozhodnutia o vymedzení mimoškolskej činnosti 
študentov JLF UK pre potreby prideľovania ubytovania študentom v ubytovacích 
zariadeniach JLF UK v akademickom roku 2008/2009. Smernica bola vypracovaná v zmysle 
Čl. 8 smernice rektora UK č. 15/2008 o pravidlách rozdeľovania ubytovacej kapacity UK 
medzi fakulty a kritériá prideľovania ubytovania v ubytovacích zariadeniach UK. 
Mimoškolská činnosť študenta je jedným zo štyroch kritérií prideľovania ubytovania 
študentom. Návrh s bodovým hodnotením za mimoškolskú činnosť študenta bol predložený 
na pripomienkovanie Komore študentov AS a Študentskej samospráve pri ŠD.  

 Komora študentov odporučila návrh schváliť s nasledovným doplnením – 50 bodov za 
umiestnenie na ďalších vedomostných súťažiach organizovaných JLF UK. 

Záver: AS návrh schválil a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 25/2008. Celé znenie uznesenia 
je uvedené v prílohe zápisnice č. 7. 

 P. tajomníčka poďakovala za podporu predloženého návrhu. 

 

K bodu 14/ 

 Predsedníctvo AS predložilo návrh na vyhlásenie doplňovacích volieb do AS 
v súvislosti s ukončením štúdia členov AS Petra Jankoviča a Barbory Kukučkovej. 
Predsedníctvo AS navrhlo termín konania volieb na 7. októbra 2008. 

 Predsedníctvo AS navrhlo vymenovať za členov Volebnej komisie RNDr. Ľ. 
Bošelovú, CSc., MUDr. Petra Ďurdíka, MUDr. Martinu Šutovskú, PhD. a za študentov 
Danielu Jurkemíkovú a Martinu Konečnú. AS o návrhu hlasoval tajne. Zápisnica o výsledku 
tajného hlasovania je založená v dokumentácii AS.  

Záver: AS schválil vyhlásenie doplňovacích volieb do AS a prijal k tomuto bodu uznesenie 
č. 26/2008. AS v súlade s Čl. 6 ods. 1 Zásad volieb do AS JLF UK zvolil za členov Volebnej 
komisie JLF UK pre doplňovacie voľby do AS: RNDr. Ľudmilu Bošelovú, CSc., MUDr. 
Petra Ďurdíka, MUDr. Martinu Šutovskú, PhD., Danielu Jurkemíkovú a Martinu Konečnú. 
 
 
K bodu 15/ 

 Právna komisia AS predložila návrh uznesenia v súvislosti s neoficiálnymi 
informáciami o vyčlenení JLF UK zo zväzku s UK, ktoré zneisťujú UK a vyvolávajú 
nedôveru voči našej fakulte. Právna komisia preto navrhuje vyjadriť odmietavé stanovisko 
voči takýmto informáciám. 

Záver: AS jednomyseľne prijal k tomuto bodu uznesenie č. 27/2008. 

 

 

 

 



K bodu 16/ 

a/  P. prodekan Staško informoval, že našej fakulte bolo pridelených 22 miest denných 
doktorandov, pričom do prijímacieho konania sa prihlásilo 26 uchádzačov, z toho 2 na 
externú vzdelávaciu inštitúciu Ústav experimentálnej farmakológie SAV. JLF UK 
požiadala UK o pridelenie  ďalších 3 miest doktorandov. 

b/ P. tajomníčka informovala: 

- o vypísaných výberových konaniach na funkcie vedúcich ústavov a prednostov kliník, 
na ktoré bola uzávierka dňa 21. 5. 2008; 

- že dňa 26. 5. 2008 je uzávierka predloženia žiadosti o financovanie nenávratného 
finančného príspevku zo štrukturálnych fondov v rámci výzvy MŠ SR Operačný 
program výskum a vývoj - opatrenie 5.1, pričom JLF UK a UK podávajú spoločný 
projekt na 150 mil. Sk, z toho JLF UK vo výške 50 mil. Sk; 

- o zverejnení ďalších výziev MŠ SR na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok pre opatrenia: 
- 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja 

regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce, 
- 4.1 Podpora siete excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja 

regiónu v Bratislavskom kraji.  
Príspevky sú v rozpätí 10 – 40 mil. Sk na projekt. Uzávierka žiadostí je 25. 8. 2008; 

- o plnení jednotlivých kritérií KZU-1 až KZU-6 v rámci komplexnej akreditácie UK, 
pričom naša fakulta spĺňa všetky požadované kritériá. 

c/ P. prodekanka Fraňová informovala: 

- o spôsobe a termínoch zápisov (všetky v mesiaci september). V prípade, že študent sa 
zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť zápisu v stanovenom termíne, môže ho pri 
zápise zastúpiť ním splnomocnená osoba s úradne overeným podpisom. 
Splnomocnenie predloží poverená osoba pri zápise. V mimoriadnych a odôvodnených 
prípadoch môže študent požiadať o náhradný termín zápisu, ktorý je jednotne 
stanovený na 22. 9. 2008; 

- o cene validačnej známky ISIC, ktorá je 130,- Sk; 

- že posledný termín na vykonanie skúšok v akademickom roku 2007/2008 bol 
stanovený na 26. 8. 2008. Po vykonaní poslednej študijnej povinnosti je potrebné 
odovzdať index na študijnom oddelení; 

- o zmene v organizácii a zápisoch povinnej praxe – študenti 2. a 4. ročníka dostanú 
Záznamník klinickej praxe, v ktorom budú mať vedené všetky predpísané 
a realizované výkony, študenti 5. ročníka budú postupovať podľa doterajších 
pravidiel; 

- že všetky potrebné informácie sú k dispozícii na internetovej stránke fakulty v časti 
Organizácia štúdia.  

 
K bodu 17/ 

 P. predsedníčka poďakovala študentom 6. ročníka Barbore Kukučkovej a Petrovi 
Jankovičovi za prácu vykonávanú v AS. 

 P. predsedníčka ukončila zasadanie AS. 



UZNESENIA: 

 

8/2008  

AS JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 pís. e/ zákona o vysokých školách schvaľuje rozpis dotácie 
štátneho rozpočtu JLF UK na rok 2008 na programy a podprogramy.  

 

9/2008 

AS JLF UK schvaľuje rozpočet výnosov a nákladov na rok 2008 ako vyrovnaný, pričom 
výnosy z hlavnej dotačnej a nedotačnej činnosti sú rozpočtované v celkovej výške 252,509 tis. 
Sk a náklady v sume 252,509 tis. Sk.  

 

10/2008 

AS JLF UK odporúča dekanovi, aby v záujme zvýšiť stimuláciu a záujem zamestnancov na 
dosiahnutých výsledkoch, pripravil návrh rozdelenia finančných prostriedkov na pracoviská a 
súčasti JLF UK, a to podľa rovnakých základných kritérií, ktoré sa uplatňujú pri rozpise 
miezd v rámci metodiky MŠ SR a nadväzne aj metodiky UK v Bratislave. 

Kriteriálny rozpis  použiť v rámci: 
a)   Podprogramu 077 11 - Poskytovanie VŠ vzdelávania a zabezpečenie prevádzky 

VŠ, v kategórii miezd, a to na pedagogických zamestnancov, administratívnych 
zamestnancov a odborných zamestnancov podľa výkonových parametrov, 
pričom 70% sa rozpíše na základe výkonu vo vzdelávaní a 30% podľa kvality 
výskumnej činnosti pracoviska, 

b)  Podprogramu 077 12 - Vysokoškolská veda a technika, 
Prvok 077 12 01 - prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj, pričom 
sa celá čiastka pridelená na kategóriu mzdy a kategóriu tovary a služby rozpíše 
podľa výkonových parametrov vo vedecko-výskumnej činnosti pracoviska. 

Konkrétny návrh kritérií a modelový rozpis spracovať a predložiť Akademickému 
senátu JLF UK v Martine na jesennom zasadnutí. Oficiálny rozpis na pracoviská sa 
bude uplatňovať v roku 2009, podľa dosiahnutých výsledkov v roku 2008. 

 

11/2008 

AS JLF UK vyzýva svojich členov, aby na svojich pracoviskách presadzovali účelné a 
hospodárne nakladanie s prostriedkami dotácie, ale aj na zvýšenie vedecko-výskumnej 
aktivity, ktorá pri kriteriálnom rozpise zabezpečuje fakulte vyšší príjem zdrojov z dotácií ŠR. 

 

12/2008 

AS JLF UK odporúča Vedeniu Jesseniovej LF UK, aby vo Vedení Univerzity Komenského 
presadzovalo nasledovné pripomienky k metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu 
fakultám a ďalším súčastiam UK na nasledujúci rok: 

a/  garantovať fakultám v rozpise dotácií sumu zodpovedajúcu 80 % skutočných 
výdavkov na energie z predchádzajúceho roka;  

b/  garantovať fakultám 70 % skutočných povinných zákonných výdavkov fakúlt 
napr. príspevky na stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu.  



c/ určiť maximálne percento z výšky pridelených prostriedkov Univerzite 
Komenského, ktoré sa odčlení pre potreby Rektorátu Univerzity Komenského 
a Centrálne financovaných súčastí UK – pred kriteriálnym delením fakultám UK. 

 

13/2008 

AS JLF UK odporúča Vedeniu Jesseniovej LF UK – podniknúť ďalšie aktivity na Univerzite 
Komenského na zvýšenie dotácie na tovary a služby v roku 2008.  

 

14/2008 

AS JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 pís. g/ zákona o vysokých školách schvaľuje Výročnú 
správu o hospodárení JLF UK za rok 2007. 

 

15/2008 

AS JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 pís. f/ zákona o vysokých školách schvaľuje Dlhodobý 
zámer JLF UK na roky 2008 – 2013. 

 

16/2008  

AS JLF UK súhlasí s výškou školného a poplatkov spojených so štúdiom na JLF UK 
v akademickom roku 2008/2009. 

 

17/2008 

AS JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 pís. a/ zákona o vysokých školách schvaľuje Disciplinárny 
poriadok JLF UK pre študentov. 

 

18/2008 

AS JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 pís. a/ zákona o vysokých školách schvaľuje Rokovací 
poriadok Disciplinárnej komisie JLF UK. 

 

19/2008 

AS JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 pís. a/ zákona o vysokých školách schvaľuje Štipendijný 
poriadok JLF UK. 

 

20/2008 

AS JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 pís. i/ zákona o vysokých školách schvaľuje podmienky 
prijatia na štúdium študijných programov uskutočňovaných JLF UK na akademický rok 
2009/2010. 

 

21/2008 

AS JLF UK schvaľuje Študijný poriadok špecializačného štúdia na JLF UK. 



22/2008 

AS JLF UK odporúča dekanovi schváliť návrh na stanovenie výšky úhrady za špecializačné 
štúdium na JLF UK. 

 

23/2008 

AS JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 pís. i/ zákona o VŠ schvaľuje doplnenie rozhodnutia č. 
1/2008 o organizačnom zabezpečení a podmienkach na prijatie na doktorandské štúdium na 
JLF UK na akademický rok 2008/2009. 

 

24/2008 

AS JLF UK poveruje predsedníčku AS JLF UK zvolať mimoriadne zasadanie AS JLF UK na 
prerokovanie Študijného poriadku JLF UK. 

 

25/2008 

AS JLF UK odporúča dekanovi vydať rozhodnutie o vymedzení mimoškolskej činnosti 
študentov JLF UK pre potreby prideľovania ubytovania študentom v ubytovacích 
zariadeniach JLF UK v akademickom roku 2008/2009. 
 

26/2008 

AS JLF UK v súlade s Čl. 3 Zásad volieb do AS JLF UK vyhlasuje doplňovacie voľby do AS 
JLF UK vo volebnej oblasti č. 6 na obsadenie 1 člena AS a vo volebnej oblasti č. 9 na 
obsadenie 1 člena AS a stanovuje:  

a/ deň konania volieb: 7. október 2008, 
b/ miesto konania volieb: Veľký klub Študentského domova JLF UK, 
c/ čas konania volieb: od 11,00 hod. do 16,00 hod. 

 

27/2008 

AS JLF UK nesúhlasí s aktivitou a ochotou niektorých jednotlivcov diskutovať a prejavovať 
snahu o možnosti vystúpenia JLF UK zo zväzku s Univerzitou Komenského a jednomyseľne 
deklaruje záujem zotrvať vo zväzku s Univerzitou Komenského. 

 

V Martine dňa 2. 6. 2008 

 

 
 
 

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD. 
predsedníčka AS JLF UK 

 


