Zápisnica
zo zasadania Akademického senátu Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity
Komenského v Martine konaného dňa 22. mája 2009
Prítomní:
- členovia AS: prof. MUDr. K. Adamicová, PhD., doc. MUDr. M. Adamkov, PhD., doc. Ing.
H. Baráni, CSc., prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD., prof. MUDr. J. Hanáček, CSc., doc.
MUDr. K. Kajo, PhD., Mgr. S. Kelčíková, PhD., Ing. A. Lepejová, CSc., doc. MUDr. Y.
Mellová, CSc., MUDr. A. Mikolajčík, PhD., prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc., doc. MUDr.
B. Sániová, PhD., doc. MUDr. J. Višňovský, CSc., mim. prof., prof. MUDr. M. Zibolen,
CSc., doc. Mgr. K. Žiaková, PhD., mim. prof., A. Antošíková, J. Sokol, L. Stodola, M.
Strachan
- členovia Vedenia JLF UK: doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., prof. MUDr. Dušan Dobrota,
CSc., doc. RNDr. S. Fraňová, PhD., Ing. Ľ. Červeňová
- hostia: doc. PhDr. F. Gahér, CSc. – rektor UK, doc. Mgr. M. Bašková, PhD., prof. MUDr.
M. Szilágyiová, CSc., prof. MUDr. M. Tatár, CSc., PhDr. M. Tomašíková, PhD.
Ospravedlnení:
- členovia AS: prof. MUDr. P. Bánovčin, CSc., doc. RNDr. A. Drgová, CSc., prof. MUDr. J.
Kliment, CSc., doc. MUDr. I. Kocan, CSc., MUDr. B. Kolarovszki, PhD., MUDr. M.
Mokáň, DrSc., MUDr. S. Richterová, PhD., doc. MUDr. J. Sadloňová, CSc., Z. Babišová,
M. Čiliak, Š. Čurillová, V. Kostelník, A. Kurhajcová, A. Rosík, M. Sharma, V. Timková
- členovia Vedenia JLF UK: doc. MUDr. J. Staško, PhD., doc. MUDr. J. Mokrý, PhD., doc.
RNDr. E. Halašová, PhD.
Zasadanie viedla predsedníčka AS p. prof. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD., ktorá
privítala rektora Univerzity Komenského p. doc. PhDr. Františka Gahéra, CSc.
AS bol uznášaniaschopný.
Predsedníčka AS predložila návrh na doplnenie programu zasadania o ďalšie štyri
body: 1. Návrh dekana na zmenu štruktúry zamestnancov Ústavu verejného zdravotníctva
JLF UK
2. Návrh dekana na zrušenie pracovného miesta v kategórii neučiteľ na Očnej klinike
JLF UK
3. Návrh dekana na organizačné zabezpečenie a podmienky II. kola prijatia na
doktorandské štúdium na JLF UK v Martine na akademický rok 2009/2010
4. Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku AS JLF UK
AS hlasovaním schválil nasledovný program zasadania AS:
Program:
1. Návrh rozpisu dotácie štátneho rozpočtu JLF UK na rok 2009
2. Návrh dekana na použitie finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných
zdrojov JLF UK na rok 2009
3. Výročná správa o hospodárení JLF UK za rok 2008
4. Prerokovanie pripomienok UK k návrhu Štatútu JLF UK
5. Správa Akademického senátu JLF UK za obdobie september 2008 - máj 2009
6. Správa Predsedníctva Akademického senátu JLF UK za obdobie september 2008 - máj
2009

7. Návrh dekana na vymedzenie druhov mimoškolskej činnosti študentov JLF UK a spôsobe
priznávania bodov za študijné výsledky novoprijatým študentom pre potreby prideľovania
ubytovania študentom v ubytovacích zariadeniach JLF UK
8. Návrh dekana na zmenu štruktúry zamestnancov Ústavu patologickej fyziológie JLF UK
9. Návrh dekana na zmenu štruktúry zamestnancov Ústavu verejného zdravotníctva JLF UK
10. Návrh dekana na zrušenie pracovného miesta v kategórii neučiteľ na Očnej klinike JLF
UK
11. Návrh dekana na organizačné zabezpečenie a podmienky II. kola prijatia na doktorandské
štúdium na JLF UK v Martine na akademický rok 2009/2010
12. Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku AS JLF UK
13. Informácie členov Vedenia JLF UK
14. Rôzne
Na úvod p. dekan poďakoval členom zamestnaneckej časti AS, ktorým končí funkčné
obdobie 29. mája 2009, za prácu, ktorú vykonávali ako členovia samosprávneho orgánu
fakulty v prospech fakulty.
K bodu 1/
P. dekan predložil návrh rozpisu dotácie štátneho rozpočtu JLF UK na rok 2009
a požiadal p. tajomníčku, aby predložila podrobný komentár. P. tajomníčka uviedla:
Rozpis dotácie štátneho rozpočtu na rok 2009 bol schválený na Kolégiu rektora UK 9.
3. 2009 a na zasadaní AS UK dňa 25. 3. 2009. JLF UK obdržala rozpis dňa 27. 3. 2009.
Zmeny v metodike delenia dotácie štátneho rozpočtu na rok 2009 sú nasledovné:
- zvýšil sa podiel zohľadňovania výsledkov vo vede pri určovaní dotácie na
uskutočňovanie akreditovaných študijných programov na 35% (v roku 2008 bol 30
%), tzn. 65 % podľa výkonových parametrov vo vzdelávaní;
- zohľadňujú sa bezplatné študijné programy v externej forme
- umelecká činnosť sa zohľadňuje vo výkonoch vo vede.
Dotácia štátneho rozpočtu je poskytovaná na:
- uskutočňovanie akreditovaných študijných programov,
- prevádzku a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj,
- rozvoj vysokej školy,
- sociálnu podporu študentov.
V rámci schvaľovacieho procesu rozpisu rozpočtu dotácie na rok 2009 Vedenie JLF
UK predložilo pripomienky k metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu, ako aj k návrhu
rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a súčastiam UK na rok 2009, a to:
- kladne sme hodnotili, že sa zvyšuje váha publikačných výstupov karentovaných
časopisov, zvýšenie finančných prostriedkov na štipendiá doktorandov o 10 %, pričom
JLF UK navrhla zvýšiť plat. triedu doktorandov na 10. a 11. plat. triedu a ponechanie
koeficientu náročnosti štúdia na úrovni r. 2008
- JLF UK navrhla zvýšiť dotáciu na praktickú výučbu študentov na klinických
pracoviskách v zdravotníckych zariadeniach a zvýšiť príspevok na 1 ubytovaného
študenta.
Pred kriteriálnym delením rozpisu dotácie na UK boli vyčlenené finančné prostriedky
na Rektorát UK a na centrálne financované súčasti UK, ako aj na Rozvojový fond UK (na
Granty UK, na podporu vedeckých projektov mladých zamestnancov, na podporu
zahraničných mobilít doktorandov, na realizáciu projektu ŠTUDENT 2 na UK a na
informačné systémy na UK), na Fond rektora UK (na podporu výsledkov doktorandského
štúdia, odmeňovanie mladých vedeckých a pedagogických zamestnancov, na odmeny
pedagógov pri príležitosti osláv 17. novembra, na odmeny akad. funkcionárom za mimoriadne

aktivity celouniverzitného významu počas roka pri príležitosti 90. výročia UK, na cenu
rektora za vynikajúcu diplomovú prácu.
Dotácia na bezplatné externé štúdium sa poskytuje podľa skutočného počtu študentov.
Dotácia na sociálne štipendiá je plne pokrytá, dotácia na motivačné štipendiá je určená pre 10
% študentov podľa počtu k 31.10. vo výške 500 € na 1 študenta. Príspevok na stravovanie pre
študentov je 1 € na 1 vydané jedlo, pričom sa môžu študentovi poskytnúť 2 jedlá denne.
Príspevok na ubytovanie študentov je 7 € na 1 študenta mesačne.
-

-

Ďalej informovala o záväzných ukazovateľoch, ktoré sú:
celkový objem finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2009 na bežné výdavky
a celkový objem poskytnutých na kapitálové výdavky,
celkový objem finančných prostriedkov z dotácií vynaložených v roku 2009 na mzdy
a odvody do poistných fondov, ktorý nesmie prekročiť 80 % z objemu finančných
prostriedkov poskytnutých v roku 2009,
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, tovary a služby, príspevok na Sláviu Medik
a ROB Medik).

Rozpis dotácií na rok 2009 v celkovej výške 5,960.167 € je v porovnaní s r. 2008 nižší
o 252.161 € (t.j. 7,596 tis. Sk). Na mzdy sme dostali menej o 8,780 tis. Sk, na odvody o 3,091
tis. Sk, na zabezpečenie praktickej výučby na klinických pracoviskách MFN o 10,126 tis. Sk
menej. K zníženiu dotácie na mzdy došlo zvýšením váhy výkonových parametrov vo vede
a znížením podielu výkonov v pedagogickej činnosti a nepriaznivejšími výsledkami vo
vedecko-výskumnej činnosti JLF UK v roku 2008 najmä:
- znižujúci sa podiel fakulty na výkonových parametroch:
a/ úspešnosť v domácich grantoch (z 12,44 % roku 2008 na 11,46 % roku 2009) za
obdobie od 1.11. 2007 do 31. 10. 2009;
b/ počet doktorandov v dennej forme štúdia (zo 6,68 % roku 2008 na 5,71 % roku 2009)
– k 31. 10. 2008;
c/ publikačná činnosť (zo 7,5 % roku 2008 na 6,06 % roku 2009) – od 1.11.2007 do
31.10.2008;
- nulový podiel fakulty na zahraničných grantoch získaných za obdobie od 1. 11. 2007 do
31. 10. 2008.
P. tajomníčka ďalej informovala, že metodika MŠ SR rozpisu dotácií určuje rozpis
miezd na program VŠ vzdelávanie a prevádzka prvýkrát podielom 35 % podľa pomerov
vysokých škôl vo vede a 65 % podľa pomerov výkonov vo vzdelávaní. UK si pri uplatnení
uvedenej metodiky „vysúťažila“ prostriedky v pomere 42 % za výkon vo vede a 58 % za
výkon vo vzdelávaní. UK pripravila rozpočet dotácií na fakulty a súčasti vo variantoch:
ministerskom (35:65), domácom (42:58) a kombinovanom. Každý z uvedených prepočtov
znamenal pre JLF UK rovnaký výsledok, t.j. rovnaký deficit i rovnakú výšku
nedofinancovania (najlepší výsledok bol pri prepočítavaní pomerom 35:65, kedy bola výška
dofinancovania do garantovaného minima najnižšia). Vedenie JLF UK predložilo návrh
metodiky, podľa ktorej sa vyčlenené prostriedky na mzdy na program VŠ vzdelávanie
a prevádzka prvýkrát rozpíšu na pracoviská pomerom 35 % podľa parametrov vo vede a 65 %
podľa parametrov vo vzdelávaní a na program Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum
a vývoj podľa výkonových parametrov vo vede - 100 % pridelených prostriedkov.
Predsedníčka Komisie pre rozpočet a hospodárenie AS Ing. Lepejová, CSc. predložila
k návrhu dekana nasledovné stanoviská komisie:

-

-

-

odporúča schváliť návrh na rozdelenie dotácie na programy, podprogramy do úrovne
položiek a podpoložiek;
odporúča dofinancovať potreby fakulty na mzdy a odvody do poistných fondov
z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov;
odporúča Vedeniu JLF UK, aby predložilo nasledovné pripomienky k návrhu
metodiky rozpisu dotácií v roku 2010: vyčleniť pre každú fakultu a RUK finančné
prostriedky, ktoré predstavujú trojročný priemer výdavkov na tovary a služby, zo
zostatku financií vyčleniť sumu pre RUK a centrálne financované súčasti, zvyšnú časť
rozpísať na fakulty a súčasti a v rámci kritéria „publikačná aktivita“ zvýšiť bodové
ohodnotenie výstupov v karentovaných časopisoch;
podporuje návrh Vedenia JLF UK na rozdelenie objemu miezd na pracoviská podľa
výkonových parametrov vo vede a vzdelávaní;
vyzýva členov AS, aby presadzovali zvyšovanie výkonových a kvalitatívnych
parametrov v pedagogike a hlavne vo vedecko-výskumnej činnosti.
V diskusii vystúpil rektor UK, ktorý predložil pripomienky k návrhu dekana, a to:
výkonové parametre na UK boli na súčasti rozpisované v pomere 42 % vo vede a 58
% v pedagogike;
štátna dotácia nemá pokryť všetky náklady, UK je verejnoprávna inštitúcia, ktorá
vlastní majetky a má viaczdrojové financovanie;
poskytnutá dotácia na tovary a služby JLF UK je vyššia ako 80 % skutočných
výdavkov na tovary a služby z r. 2008;
na prevádzku vysokoškolských internátov sa poskytuje dotácia len vo výške 60 %
a zvyšok si musí na seba zarobiť sám;
zvýšenie váhy karentovaných časopisov v bodovníku znehodnocuje zborníky a ďalšie
publikácie;
návrh, aby doktorandi boli zaradení do platovej triedy o stupeň vyššej by znamenalo,
že asistenti by boli v rovnakej platovej triede ako doktorandi;
metodika UK a MŠ sa dá s úpravami použiť aj pri rozpise mzdových prostriedkov na
pracoviská podľa výkonových parametrov v pedagogike (študenta rozdeliť na
študentohodiny).

P. tajomníčka uviedla, že Vedenie JLF UK bolo pri pripomienkovaní metodiky za
variantu v pomere 35 % podľa výkonov vo vede a 65 % podľa výkonov v pedagogike a pri
rozpise prostriedkov na pracoviská podľa výkonov v pedagogike nie je problém rozpisu
študentohodín, ale v kvalifikačnej štruktúre a v rôznej pedagogickej záťaži, ktoré je nutné
zohľadniť.
P. dekan uviedol, že dôvodom nepriaznivých výsledkov výkonov vo vede je
ukončovanie 3-ročných projektov, pričom výskumná kapacita je obsadená, ale finančný
prínos je nižší ako na začiatku riešenia projetkov. V súčasnosti sa začínajú projekty Centier
excelentnosti a obhajoby prác doktorandov JLF UK. Ďalším problémom je odpúšťanie
poplatkov za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia bez poskytnutia náhrady vzniknutých
výdavkov zo strany MŠ SR. P. rektor uviedol, že predložil ministrovi školstva prehľady
o chýbajúcich finančných prostriedkoch z dôvodu prekročenej štandardnej dĺžky štúdia, ako
aj na zabezpečenie špecializačného štúdia na lekárskych fakultách.
P. prof. Hanáček sa spýtal p. rektora:
1. Aké výnosy získava UK z vlastných majetkov, teda z ich prenajímania či inak? P. rektor
uviedol, že súčasti UK spravujú majetok UK a môžu ho prenajímať, t.j. výnosy získava
len z prenájmu.

2. Koľko finančných prostriedkov získava JLF UK na energie, je to 80 % skutočných
nákladov alebo menej? P. rektor uviedol, že na energie získava fakulta viac ako 80 %
skutočných nákladov. P. tajomníčka uviedla, že ak sa celá dotácia na tovary a služby
použije len na energie, tak určite je dotácia vyššia ako 80 %, ale z dotácie na tovary
a služby musí fakulta vykryť aj ďalšie zákonom stanovené výdavky (príspevok na
stravovanie zamestnancov a sociálny fond), vtedy táto dotácia pokryje len 70 %
skutočných nákladov na energie.
P. tajomníčka predložila návrh rozpisu rozpočtu nákladov a výnosov na r. 2009, ktorý
bol vypracovaný ako vyrovnaný. Na základe pripomienky p. rektora, že podnikateľská
činnosť nemôže byť rozpočtovaná ako vyrovnaná, p. tajomníčka uviedla, že rozpis bude
upravený tak, aby bol v rozpočte kalkulovaný zisk vo výške 5 % ako to vyplýva z pravidiel
podnikateľskej činnosti UK.
Záver: AS schválil návrh dekana na rozpis dotácie štátneho rozpočtu na rok 2009 a prijal
k tomuto bodu uznesenia č. 10, 11 a 12/2009. Celé znenie uznesenia č. 10/2009 je uvedené
v prílohe zápisnice č. 1.
P. dekan poďakoval za schválenie predloženého návrhu. Zároveň poďakoval p.
tajomníčke za podrobný komentár a vypracovanie podkladových materiálov.
K bodu 2/
P. dekan predložil návrh o použití finančných prostriedkov z vlastných výnosov
a nedotačných zdrojov JLF UK na rok 2009 a požiadal p. tajomníčku, aby predložila k návrhu
komentár. P. tajomníčka informovala, že zdrojom rozdelenia na rok 2009 je školné získané za
výučbu zahraničných študentov – samoplatcov v ak. r. 2008/2009, ktoré je zvýšené
o nedočerpanú časť z r. 2008, čo predstavuje čiastku 45 mil. Sk. Priame náklady súvisiace so
zabezpečením štúdia zahraničných študentov predstavujú čiastku 11,5 mil. Sk,
takže disponibilný zostatok na rok 2009 predstavuje čiastku 33,5 mil. Sk. Vedenie JLF UK
predložilo návrh na rozdelenie disponibilného zostatku na jednotlivé oblasti použitia.
Dotácia pracoviskám na bežnú prevádzku bola vypracovaná na základe publikačnej
činnosti zamestnancov a doktorandov pracoviska a hodnotenie publikácií je s výnimkou
publikácií v kategórii karentovaných časopisov totožné s bodovaním publikácií na UK. Na
základe pripomienky zamestnaneckej časti AS, aby sa pri rozpisovaní prostriedkov, ktoré
fakulta získala hlavne za poskytovanie vzdelávania študentov v jazyku anglickom,
zohľadňoval aj pedagogický výkon pracoviska, nielen výkony vo vede, bol rozpis príspevku
pracoviskám upravený nasledovne: podľa publikačnej aktivity 75 180 eur a podľa
pedagogického výkonu pracoviska 41 995 eur. Výška príspevku podľa pedagogického
výkonu pracoviska bude stanovená po určení pedagogického výkonu pracovísk.
Komisia pre rozpočet a hospodárenie odporučila schváliť predložený návrh dekana o
použití finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK na rok
2009.
P. dekan poukázal na zvýšenie počtu študentov – samoplatcov a z toho vyplývajúcich
výnosov, ale aj zvýšenia nákladov a pedagogického zaťaženia pracovísk.
P. rektor podporuje rozdelenie prostriedkov podľa metodiky MŠ SR, ktorý považuje
za motivačný krok, ale upozorňuje, aby výkon v oblasti vedy nebol na úkor výkonu vo
vzdelávaní.
Záver: AS schválil návrh dekana a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 13 a 14/2009. Celé
znenie uznesenia č. 13 je zverejnené v prílohe zápisnice č. 2.
P. dekan poďakoval za schválenie predloženého návrhu.

K bodu 3/
P. dekan predložil Výročnú správu o hospodárení JLF UK za rok 2008 a požiadal p.
tajomníčku, aby predložila komentár. P tajomníčka uviedla, že v r. 2008 bolo viacero
skutočností, ktoré ovplyvnili hospodárenie fakulty (zmena metodiky delenia dotácie štátneho
rozpočtu, získavanie prostriedkov na granty a projekty z EÚ, účelová dotácia na výstavbu
Auly, účelová dotácia na rekonštrukciu predklinických ústavov na Sklabinskej na odstránenie
havárie, eurokonvezia, implementácia modulov informačného systému SOFIA na pracoviská,
Dlhodobý zámer UK a JLF UK a iné).
V r. 2008 bol vyčíslený kladný hospodársky výsledok 2,545 tis. Sk, z toho:
- z hlavnej činnosti: zisk vo výške 2,488 tis. Sk, z toho: vysoká škola + 43 tis. Sk,
vysokoškolský internát + 2,093 tis. Sk a študentská jedáleň + 352 tis. Sk a
- z podnikateľskej činnosti: zisk vo výške 57 tis. Sk, z toho: vysoká škola + 26 tis. Sk,
vysokoškolský internát + 5 tis. Sk a študentská jedáleň + 26 tis. Sk.
K Výročnej správe o hospodárení predložili podporné stanoviská Komisia pre
rozpočet a hospodárenie, ako aj zamestnanecká a študentská časť AS.
Záver: AS schválil výročnú správu a prijal k tomuto bodu uznesenia č. 15/2009. Výročná
správa o hospodárení za rok 2008 bude zverejnená na internetovej stránke fakulty.
P. dekan poďakoval za schválenie Výročnej správy o hospodárení a p. Ing. Lepejovej
a kolektívu poďakoval za vypracovanie správy.
K bodu 4/
Oddelenie legislatívy a právnych služieb RUK predložilo k návrhu Štatútu JLF UK
pripomienky, ktoré sú predovšetkým formálneho charakteru a nemenia obsah jednotlivých
ustanovení Štatútu JLF UK. Vedenie JLF UK odporučilo akceptovať všetky pripomienky
k textu návrhu Štatútu JLF UK a pripomienky k poznámkam pod čiarou č. 1 a 2, ktoré sú
formálneho charakteru neodporučilo akceptovať, nakoľko ich zapracovanie by bolo technicky
komplikované.
K pripomienkam UK predložili svoje stanoviská všetky stále komisie AS (právna,
pedagogická, vedecká a komisia pre rozpočet a hospodárenie), ktoré odporučili pripomienky
UK akceptovať podľa odporučenia vedenia. Zamestnanecká a študentská časť AS taktiež
odporučili pripomienky akceptovať podľa odporučenia vedenia fakulty.
Záver: AS schválil pripomienky UK k návrhu Štatútu JLF UK a prijal k tomuto bodu
uznesenie č. 16/2009. Návrh Štatútu JLF UK je uvedený v prílohe zápisnice č. 3.
P. rektor informoval:
- o centralizácii procesu verejného obstarávania tovarov a služieb na projekty EÚ
a s účinnosťou od 1. 1. 2009 aj na všetky ostatné tovary a služby;
- o otvorení novej lodenice UK v Karloveskej zátoke;
- o implementácii nového programu Akademický informačný systém 2 - Študent 2
s účinnosťou od 1. 9. 2009, ktorý je určený na komplexné spracovanie študijnej agendy;
- o zakúpení licencie systému na odhaľovanie plagiátov v záverečných prácach, ktorý
vyvinula Masarykova univerzita v Brne;
- o presadení uznesenia na Slovenskej konferencii rektorov o zachovaní agentúry VEGA,
ktorá podporuje základný výskum;
- o článku prof. Tomu z 25. 5. 2009 „Ako znižovať úroveň vysokých škôl“, na ktorý bude
reagovať v Našej univerzite;

- o programe osláv pri príležitosti 90. výročia založenia Univerzity Komenského v Bratislave,
vydaní dvoch publikácii pri tejto príležitosti a zverejnení zoznamu všetkých absolventov
UK na webovej stránke UK.
P. prof. Hanáček sa opýtal p. rektora aké nové aktivity robí UK v oblasti hodnotenia
kvality pedagogickej práce, nakoľko takéto hodnotenie veľmi chýba. P. rektor uviedol, že AS
UK prijal uznesenie, aby do budúcej metodiky rozpisu dotácie štátneho rozpočtu boli
zakomponované aj kritériá hodnotenia vzdelávania, ktoré sú potláčané na úkor vedeckovýskumnej aktivity.
P. rektor sa rozlúčil a AS pokračoval v rokovaní podľa programu.
K bodu 5/
V súvislosti s uplynutím funkčného obdobia zamestnaneckej časti AS dňa 29. mája
2009 predsedníčka AS predložila Správu AS o svojej činnosti za obdobie od septembra 2008
do mája 2009.
Záver: AS prijal k tomuto bodu uznesenie č. 17/2009. Správa o činnosti AS je uvedená
v prílohe zápisnice č. 4 a bude zverejnená na webovej stránke fakulty.
K bodu 6/
V súvislosti s uplynutím funkčného obdobia AS dňa 29. mája 2009 predsedníčka AS
predložila Správu PAS o svojej činnosti za obdobie od septembra 2008 do mája 2009.
Záver: AS prijal k tomuto bodu uznesenie č. 18/2009. Správa o činnosti PAS je uvedená
v prílohe zápisnice č. 5.
K bodu 7/
P. tajomníčka predložila návrh dekana na vymedzenie druhov mimoškolskej činnosti
študentov JLF UK a spôsobe priznávania bodov za študijné výsledky novoprijatým študentom
pre potreby prideľovania ubytovania študentom v ubytovacích zariadeniach JLF UK. Návrh
bol oproti predchádzajúcemu roku upravený všeobecne (nie na akademický rok) a tiež
doplnený o časť, v ktorej sa upravuje priznávanie bodov novoprijatým študentom podľa
percentuálnej úspešnosti na prijímacej skúške.
Zamestnanecká a študentská časť senátu predložili k návrhu súhlasné stanoviská.
Záver: AS návrh schválil a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 19/2009. Celé znenie uznesenia
je uvedené v prílohe zápisnice č. 6.
P. tajomníčka poďakovala za schválenie predloženého návrhu.
K bodu 8/
P. tajomníčka predložila návrh dekana na zmenu štruktúry a počtu miest Ústavu
patologickej fyziológie JLF UK, a to zriadiť 1 ďalšie miesto vedeckého zamestnanca. Návrh inicioval vedúci Ústavu patologickej fyziológie s nasledovným zdôvodnením:
- ústav garantuje a v podstatnej miere aj zabezpečuje výučbu predmetu Vedecká príprava v 3.
ročníku, na ktorý doposiaľ nebol pridelený pedagogický zamestnanec;
- v zimnom semestri v akad. roku 2009/2010 dochádza k presunu výučby patologickej
fyziológie do 3. ročníka a preto sa bude zabezpečovať výučba naraz v dvoch ročníkoch;
- traja zamestnanci ústavu sú na dlhodobých pobytoch v zahraničí.
Riešenie plánovaných úloh vedeckého výskumu a pedagogických povinností nie je možné
realizovať v súčasnom počte zamestnancov prítomných na ústave.

Komisia pre rozpočet a hospodárenie AS vzhľadom na mimoriadnu situáciu na ústave
odporúča schváliť zriadenie miesta vedeckého zamestnanca na dobu 1 roka. Komisia zároveň
odporúča, aby sa funkčná štruktúra a počet zamestnancov pracovísk riešila systémovo, aby sa
pripravil nový komplexný návrh, ktorý by bol prerokovaný na jednom zasadaní AS. K
návrhu počtu zamestnancov a funkčnej štruktúry by sa pracoviská vyjadrovali z hľadiska
finančného zabezpečenia z prostriedkov pracoviska, ktoré získa z kriteriálneho delenia
financií fakulty.
Zamestnanecká časť AS taktiež vzhľadom na mimoriadnu situáciu a kumuláciu
výučby na pracovisku odporúča prijať vedeckého zamestnanca na dobu 1 roka a
zároveň odporúča systémovo riešiť túto problematiku, s tým aby AS raz ročne aktualizoval
funkčnú štruktúru a počet zamestnancov pracovísk. Študentská časť odporučila návrh
schváliť.
Záver: AS návrh schválil a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 20/2009.
P. tajomníčka poďakovala za schválenie predloženého návrhu.
K bodu 9/
P. tajomníčka predložila návrh dekana na zmenu funkčnej štruktúry Ústavu verejného
zdravotníctva JLF UK, a to na Oddelení hygieny zrušiť 1 miesto asistenta a zriadiť 1 miesto
docenta. Funkčnú štruktúru pedagogických zamestnancov Oddelenia hygieny Ústavu
verejného zdravotníctva JLF UK je potrebné upraviť na základe ukončeného habilitačného
konania doc. Ing. Aurela Dostála, PhD.
Komisia pre rozpočet a hospodárenie AS, ako aj zamestnanecká a študentská časť AS
odporučili návrh schváliť.
Záver: AS návrh jednohlasne schválil a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 21/2009.
P. tajomníčka poďakovala za schválenie predloženého návrhu.
K bodu 10/
P. tajomníčka predložila návrh dekana na zrušenie pracovného miesta administratívnej
pracovníčky na Očnej klinike JLF UK a MFN. Návrh bol predložený na základe žiadosti
MUDr. P. Žiaka, PhD., povereného vedením kliniky, ktorý uviedol, že pracovné miesto
administratívnej pracovníčky na Očnej klinike žiada zrušiť vzhľadom k malému rozsahu
administratívnej práce týkajúcej sa pedagogickej činnosti na klinike, v rámci racionalizácie
práce a šetrenia finančných prostriedkov. Uvedené práce si vzhľadom k ich minimálnemu
rozsahu zabezpečí v rámci existujúceho personálneho stavu pracoviska.
Nakoľko AS po odchode 1 člena AS z dôvodu neodkladných pracovných povinností
nebol uznášaniaschopný, zasadanie bolo prerušené. Po príchode ďalších dvoch členov AS sa
pokračovalo v rokovaní a bod bol znova predložený na prerokovanie.
Záver: AS hlasovaním návrh schválil (11 za, 1 proti, 7 sa zdržalo hlasovania) a prijal
k tomuto bodu uznesenie č. 22/2009.
P. tajomníčka poďakovala za schválenie predloženého návrhu.
K bodu 11/
P. tajomníčka predložila návrh dekana na organizačné zabezpečenie a podmienky II.
kola prijatia na doktorandské štúdium na JLF UK na akademický rok 2009/2010. Návrh bol
predložený na základe ďalšieho záujmu o doktorandské štúdium a vzhľadom k tomu, že dva
mesiace pred uzávierkou podávania prihlášok je potrebné zverejniť podmienky na prijatie.

Pedagogická komisia AS odporučila návrh schváliť s odporučením oslobodiť od
platby poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania aj zamestnancov MFN,
ktorí sa podieľajú na výučbe v rámci JLF UK.
Zamestnanecká a študentská časť AS podporili predložený návrh.
Záver: AS hlasovaním návrh schválil s pripomienkou Pedagogickej komisie AS a prijal
k tomuto bodu uznesenie č. 23/2009. Celé znenie uznesenia je uvedené v prílohe zápisnice č.
7.
K bodu 12/
V súvislosti s prípravou prvého zasadania AS, ktorý bude pracovať s novozvolenou
zamestnaneckou časťou AS, dňa 1. júna 2009 a na ktorom sa má uskutočniť voľba predsedu
AS a v súlade so schváleným návrhom Štatútu JLF UK predložili 5 členovia AS návrh na
zmenu Rokovacieho poriadku AS JLF UK v čl. 14 ods. 2:
„(2) Pre platnosť voľby sa vyžaduje, aby sa jej zúčastnila uznášaniaschopná časť
Senátu, pre zvolenie sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov senátu
s výnimkou voľby kandidáta na dekana, pre ktorú platia osobitné ustanovenia.“
Doterajšie znenie:
„(2) Pre platnosť voľby sa vyžaduje, aby sa jej zúčastnila uznášaniaschopná časť
Senátu, pre zvolenie sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov každej
z komôr Senátu s výnimkou voľby kandidáta na dekana, pre ktorú platia osobitné
ustanovenia.“
Záver: AS jednohlasne schválil návrh na zmenu Rokovacieho poriadku AS a prijal k tomuto
bodu uznesenie č. 24/2009.
K bodu 13/
P. prodekanka doc. Fraňová informovala, že v súvislosti s novým akademickým
informačným systémom 2 (ŠTUDENT 2) dôjde od akad. roku 2009/2010 k zmenám
v hodnotení študentov. Podrobné informácie budú zverejňované na internetovej stránke
fakulty a budú poskytnuté na porade vedúcich ústavov a prednostov kliník dňa 2. 6. 2009.
K bodu 14/
Predsedníčka AS poďakovala členom AS, predsedom a členom stálych komisií AS,
predsedníctvu AS, členom vedenia a členom študentskej časti AS za spoluprácu počas celého
funkčného obdobia AS.

UZNESENIA AS:
10/2009
Akademický senát JLF UK v Martine schvaľuje rozpis dotácie štátneho rozpočtu na JLF UK
na rok 2009 na programy, podprogramy do úrovne položiek a podpoložiek.
11/2009
Akademický senát JLF UK schvaľuje rozpočet výnosov a nákladov JLF UK, ktorý
predstavuje v nákladovej časti sumu 8,646.134 € a vo výnosovej časti sumu 8,656.942 €.
12/2009
Akademický senát JLF UK berie na vedomie informáciu o pilotnom rozpise mzdových
prostriedkov na pracoviská na základe výkonových parametrov vo vede. Odporúča Vedeniu

JLF UK vypracovať vlastné kritériá rozpisu miezd podľa výkonových parametrov vo
vzdelávaní. Kompletný návrh rozpisu miezd na pracoviská prerokovať so všetkými vedúcimi
pracovísk, oboznámiť ich s metodikou rozpisu miezd podľa výkonových parametrov vo vede
a výkonových parametrov vo vzdelávaní a informovať ich o skutočnom čerpaní mzdových
prostriedkov pracoviska.
13/2009
Akademický senát JLF UK schvaľuje návrh dekana JLF UK na použitie finančných
prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK na rok 2009 na jednotlivé
oblasti.
14/2009
Akademický senát JLF UK schvaľuje uplatniť v rámci rozpisu finančných prostriedkov na
pracoviská za výsledky dosiahnuté v publikačnej aktivite vlastné bodové hodnotenie, ktoré
zohľadňuje výrazné zvýhodnenie publikácií v karentovaných časopisoch ADC, ADE.
15/2009
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 2008.
16/2009
Akademický senát JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 písm. a/ zákona o vysokých školách súhlasí
s úpravou návrhu Štatútu JLF UK podľa pripomienok Oddelenia legislatívy a právnych
služieb RUK a odporúča dekanovi upravený návrh Štatútu JLF UK predložiť v súlade s § 9
ods. 1 pís. b) zákona o vysokých školách na schválenie Akademickému senátu Univerzity
Komenského v Bratislave.
17/2009
Akademický senát JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 písm. l/ zákona o vysokých školách
schvaľuje Správu Akademického senátu JLF UK o svojej činnosti za obdobie od septembra
2008 do mája 2009.
18/2009
Akademický senát JLF UK vzal na vedomie Správu Predsedníctva Akademického senátu
JLF UK o svojej činnosti za obdobie od septembra 2008 do mája 2009.
19/2009
Akademický senát JLF UK odporúča dekanovi vydať smernicu o vymedzení druhov
mimoškolskej činnosti študentov fakulty a ich bodového ohodnotenia a spôsobe priznávania
bodov za študijné výsledky novoprijatým študentom pre potreby prideľovania ubytovania
študentom v ubytovacích zariadeniach JLF UK.
20/2009
Akademický senát JLF UK v súlade s čl. 12 ods. 1 písm. d/ Štatútu UK schvaľuje zmenu
štruktúry zamestnancov Ústavu patologickej fyziológie JLFUK nasledovne:
- zriaďuje sa 1 miesto vedeckého zamestnanca, a to na dobu 1 roka.
Funkčná štruktúra pedagogických a vedeckých zamestnancov Ústavu patologickej fyziológie
JLF UK je po úprave nasledovná:
Študijný odbor / Pracovisko
Profesor Docent Odb. as., Vedec. Spolu
asistent zamest.
Ústav patologickej fyziológie
2
2
1
3
8

21/2009
Akademický senát JLF UK v súlade s čl. 12 ods. 1 písm. d/ Štatútu UK schvaľuje zmenu
štruktúry zamestnancov Ústavu verejného zdravotníctva JLFUK na Oddelení hygieny
nasledovne:
- ruší sa 1 miesto asistenta, odborného asistenta,
- zriaďuje sa 1 miesto docenta.
Funkčná štruktúra pedagogických zamestnancov Ústavu verejného zdravotníctva JLF UK je
po úprave nasledovná:
Odb. as.,
Študijný odbor / Pracovisko
Profesor Docent
Spolu
asistent
7.4.2 Verejné zdravotníctvo
2
5
3
10
t V tom 7.1.5 – Epidemiológia, Odd. epidemiológie
1
2
0
3
V tom: 7.1.6 – Hygiena, Odd. hygieny
1
2
2
5
V tom:
Odd. sociálneho lekárstva
0
1
1
2
22/2009
Akademický senát JLF UK v súlade s čl. 12 ods. 1 písm. d/ Štatútu UK ruší miesto
administratívneho zamestnanca na Očnej klinike JLF UK a MFN.
23/2009

Akademický senát JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 písm. i/ zákona o vysokých školách
schvaľuje organizačné zabezpečenie a podmienky II. kola prijatia na doktorandské štúdium na
JLF UK na akademický rok 2009/2010.
24/2009
Akademický senát JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 písm. a/ zákona o vysokých školách
schvaľuje zmenu Rokovacieho poriadku Akademického senátu JLF UK v čl. 14 ods. 2, ktorý
znie: „(2) Pre platnosť voľby sa vyžaduje, aby sa jej zúčastnila uznášaniaschopná časť
Senátu, pre zvolenie sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov senátu
s výnimkou voľby kandidáta na dekana, pre ktorú platia osobitné ustanovenia.“
V Martine dňa 29. 5. 2009

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

