Zápisnica
zo zasadania Akademického senátu Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine
konaného dňa 23. apríla 2012
Prítomní:
- členovia AS: doc. MUDr. M. Adamkov, CSc., mim. prof., doc. Mgr. M. Bašková, PhD., Mgr.
I. Bóriková, PhD., doc. RNDr. A. Drgová, CSc., prof. MUDr. K. Javorka, DrSc., prof. RNDr. P.
Kaplán, CSc., MUDr. B. Kolarovszki, PhD., RNDr. Z. Lasabová, PhD., Ing. A. Lepejová, CSc.,
doc. MUDr. J. Ľupták, PhD., doc. MUDr. Y. Mellová, CSc., MUDr. Anton Mikolajčík, PhD.,
prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc., MUDr. E. Nováková, PhD., doc. MUDr. J. Sadloňová, CSc.,
prof. MUDr. B. Sániová, PhD., doc. MUDr. D. Statelová, PhD., MUDr. V. Švihrová, CSc., doc.
MUDr. J. Višňovský, CSc., mim. prof., prof. MUDr. M. Zibolen, CSc., A. Antošíková, T. Buday,
J. Holjenčík, M. Kendra, I. Majling, L. Stodola, MUDr. J. Siváková
- členovia Vedenia: prof. MUDr. J. Danko, CSc., prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD., prof.
MUDr. P. Galajda, CSc., doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. prof., doc. MUDr. O. Osina, PhD.,
doc. MUDr. R. Péčová, PhD., doc. RNDr. Erika Halašová, PhD., Ing. Ľ. Červeňová
Ospravedlnení:
- členovia AS: prof. MUDr. M. Mokáň, DrSc., FRCP Edin., prof. MUDr. K. Adamicová, PhD.,
prof. MUDr. P. Bánovčin, CSc., M. Bánová, A. Fullová, D. Gočová, K.I. Holm, K. Jánošíková,
Akademický senát JLF UK (ďalej aj „AS“) bol uznášaniaschopný. Zasadanie viedla
predsedníčka AS prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc, ktorá v úvode odporučila členom AS
zmenu v pôvodnom programe AS. Navrhovaná zmena sa týkala doplnenia bodu č. 10 - Návrh
Predsedníctva AS JLF UK na volebnú komisiu pre voľby zástupcu študentov do Študentskej rady
vysokých škôl SR.
Členovia AS jednomyseľne podporili tento návrh a schválili nasledovný program
zasadania:
1. Návrh dekana na :
a) metodiku rozpisu dotácie štátneho rozpočtu na rok 2012 na programy a podprogramy,
b) návrh rozpisu miezd na pracoviská a súčasti JLF UK na rok 2012,
c) rozpočet výnosov a nákladov na rok 2012.
2. Návrh dekana o použití finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných
zdrojov JLF UK na rok 2012
3. Návrh dekana na výšku školného a poplatkov za štúdium v študijnom programe zubné
lekárstvo
4. Návrh dekana na študijné plány v študijných programoch všeobecné lekárstvo, všeobecné
lekárstvo v anglickom jazyku, nelekárskych študijných programoch a zubnom lekárstve
5. Vyhlásenie doplňovacích volieb do študentskej časti AS JLF UK
6. Návrh dekana na úhradu za ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov JLF UK
7. Návrh dekana na zriadenie Simulačného výučbového centra JLF UK v Martine
8. Návrh dekana na zriadenie výučbovej základne JLF UK v Regionálnom úrade verejného
zdravotníctva so sídlom v Martine
9. Výročná správa o činnosti JLF UK za rok 2011
10. Návrh Predsedníctva AS JLF UK na volebnú komisiu pre voľby zástupcu do Študentskej
rady vysokých škôl
11. Informácia dekana o možnosti odkúpenia pozemkov v lokalite Malá Hora
12. Informácie členov Vedenia JLF UK
13. Rôzne

K bodu 1/
P. dekan JLF UK predložil návrh na:
a) metodiku rozpisu dotácie štátneho rozpočtu na rok 2012 na programy a podprogramy,
b) návrh rozpisu miezd na pracoviská a súčasti JLF UK na rok 2012,
c) rozpočet výnosov a nákladov na rok 2012.
P. tajomníčka poskytla powerpointovú prezentáciu, v ktorej bližšie informovala o rozpise
prostriedkov dotácie štátneho rozpočtu na programy a podprogramy. Uviedla, že programová
štruktúra je rovnaká ako v minulom roku, pričom rozpočet sa rozpisuje na štyri programy, ktoré
následne podrobnejšie rozobrala. Ďalej AS JFL UK informovala o rozpise prostriedkov dotácie
štátneho rozpočtu na mzdy na pracoviská JLF UK, ako aj o rozpočte výnosov a nákladov na rok
2012.
P. predsedníčka AS JLF UK následne poskytla formou prezentácie porovnanie vývoja
dosiahnutých výsledkov jednotlivých pracovísk JLF UK za posledné tri roky (2010, 2011 a 2012).
Poukázala, že niektoré pracoviská prehlbujú svoj negatívny výsledok.
Ide o: Ústav anatómie (- 1 491, - 16 082, - 39 425).
Ústav lek. biofyziky (- 4 871, - 16 863, - 30 378)
Ústav lek. biológie (- 2 869, - 16 863, - 30 370)
Ústav mikrobiológie (- 4 860, - 33 023, - 41 638)
Klinika anesteziológie ( - 762, - 7 831, - 4 151)
Klinika hematológie (- 418, - 7 055, - 7 656)
Klinika infektológie (- 1 042, - 4 564, - 17 408)
Klinika nukleárnej medicíny (- 1 378, - 10 129, - 17 972)
Klinka ORL (- 1 207, - 13 429, - 21 943)
Klinika prac. lek. (- 318, 9 283 – 14 211)
Neurochirurgická klinika ( - 305, - 4 390, - 4 014)
Neurologická klinika ( - 1 169, - 8 717, - 33 848).
Očná klinika (-357, - 11 177, - 7 792)
Ortopedická klinika ( 870, - 3 209, - 7 250)
Psychiatrická klinika ( - 1 550, - 12 786, - 8 606)
Rádiologická klinika (- 1 391, - 7 585, - 22 261)
Urologická klinika (- 1 662, - 24 709, - 25 148)
Ústav mol. biológie ( - 1 515, - 16 406, - 21 346)
Ústav súdneho lek. ( - 1 058, - 29 697, - 37 193).
Návrh o rozpise prostriedkov dotácie štátneho rozpočtu na programy a podprogramy
prerokovalo Predsedníctvo AS, zamestnanecká a študentská časť, ktoré ho odporučili schváliť.
K návrhu sa vyjadrila Komisia pre rozpočet a hospodárenie, ktorá odporučila schváliť predložený
návrh s tým, aby vedúci pracovísk predložili návrhy na riešenie úsporných opatrení a opatrení na
zvýšenie výkonnosti každého zamestnanca z hľadiska uplatňovaných výkonových parametrov pri
získavaní dotačných zdrojov. Pedagogická komisia a Vedecká komisia návrh odporučili schváliť
bez pripomienok.
Záver: Akademický senát JLF UK jednomyseľne schválil návrh dekana a prijal k tomuto bodu
uznesenie č. 9/2012.
P. dekan poďakoval za podporu predloženého návrhu.
K bodu 2/

P. dekan predložil návrh na použitie finančných prostriedkov z vlastných výnosov
a nedotačných zdrojov JLF UK na rok 2012.
P. tajomníčka formou prezentácie AS JLF UK bližšie informovala o disponibilnom
zostatku, použití zdrojov a oblasti použitia nedotačných zdrojov JLF UK na rok 2012. Uviedla, že
JLF UK má tieto zdroje hlavne zo školného študentov študujúcich v anglickom jazyku.
Predsedníctvo AS, zamestnanecká aj študentská časť AS odporučili návrh schváliť. Návrh
prerokovala Komisia pre rozpočet a hospodárenie a odporučila ho schváliť.
Záver: Akademický senát JLF UK schválil použitie finančných prostriedkov z vlastných výnosov
a nedotačných zdrojov JLF UK na rok 2012. AS JLF UK k návrhu prijal uznesenie č. 10/2012.
P. dekan poďakoval za podporu predloženého návrhu.
K bodu 3/
P. dekan predložil návrh na výšku školného a poplatkov za štúdium v študijnom programe
zubné lekárstvo
Predsedníctvo AS, zamestnanecká aj študentská časť AS odporučili návrh schváliť. Návrh
prerokovala Komisia pre rozpočet a hospodárenie a Pedagogická komisia, ktoré ho odporučili
schváliť.
Záver: Akademický senát JLF UK jednomyseľne schválil návrh na výšku školného
a poplatkov za štúdium v študijnom programe zubné lekárstvo a prijal k tomuto bodu uznesenie č.
11/2012.
P. dekan poďakoval za podporu predloženého návrhu.
K bodu 4/
P. dekan predložil návrh na študijné plány v študijných programoch všeobecné lekárstvo,
všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku, nelekárskych študijných programoch a zubnom
lekárstve.
Predsedníctvo AS, zamestnanecká ani študentská časť nemali pripomienky k návrhu.
Pedagogická komisia AS odporučila návrh schváliť s výnimkou návrhu zmeny predmetu Vedecká
príprava z povinného na predmet výberový.
Záver: Akademický senát JLF UK väčšinou hlasov schválil návrh dekana, traja členovia AS sa
zdržali hlasovania. AS prijal k návrhu uznesenie č. 12/2012.
P. dekan poďakoval za podporu predloženého návrhu.

K bodu 5/
Predsedníctvo AS JLF UK vyhlásilo doplňovacie voľby do študentskej časti AS JLF UK
vo volebných oblastiach č. 6, č. 9, č. 12 a č. 13.

AS hlasovalo o volebnej komisii tajne a zvolilo ju v nasledovnom zložení: RNDr. Ľudmila
Bošelová, CSc., MUDr. Peter Ďurdík, PhD., MUDr. Martina Šutovská, PhD., Michal Kendra,
Petronela Lalíková.
Záver: Akademický senát JLF UK jednomyseľne schválil doplňovacie voľby a volebnú komisiu a
prijal k tomuto bodu uznesenie č. 13/2011.

K bodu 6/
Pán dekan predložil návrh na úhradu za ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
JLF UK
Predsedníctvo AS, zamestnanecká aj študentská časť odporučili návrh schváliť. Návrh
prerokovala Vedecká komisia, Pedagogická komisia a Komisia pre rozpočet a hospodárenie AS.
Žiadna z nich nemala námietku voči návrhu.
Záver: Akademický senát JLF UK schválil návrh p. dekana a prijal k tomuto bodu uznesenie č.
14/2012.
K bodu 7/
P. dekan predložil návrh na zriadenie Simulačného výučbového centra JLF UK v Martine
Predsedníctvo AS, zamestnanecká a študentská časť AS návrh odporučili schváliť bez
zmeny.
Predpis prerokovala Pedagogická komisia a Komisia pre rozpočet a hospodárenie
a odporučili ho schváliť.
Záver: Akademický senát JLF UK schválil zriadenie Simulačného výučbového centra JLF UK a
prijal k tomuto bodu uznesenie č. 15/2012.
P. dekan poďakoval za podporu predloženého návrhu.
K bodu 8/
P. dekan predložil návrh na zriadenie výučbovej základne JLF UK v Regionálnom úrade
verejného zdravotníctva so sídlom v Martine
Predsedníctvo AS, zamestnanecká a študentská časť AS návrh podporili. Vyjadrila sa
k nemu aj Pedagogická komisia a Komisia pre rozpočet a hospodárenie AS a obe komisie ho
podporili.
Záver: Akademický senát JLF UK jednomyseľne schválil zriadenie výučbovej základne
JLF UK v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Martine a prijal k tomuto bodu
uznesenie č. 16/2012.
P. dekan poďakoval za schválenie predloženého návrhu.
K bodu 9
P. dekan predložil Výročnú správu o činnosti JLF UK za rok 2011.

Predsedníctvo AS, zamestnanecká a študentská časť AS odporučili návrh schváliť.
K Výročnej správe sa vyjadrili aj Komisia pre rozpočet a hospodárenie, Pedagogická komisia,
ktorá predložila pripomienku, Vedecká komisia a Právna komisia AS, všetky ho odporučili
schváliť.
Záver: Akademický senát JLF UK jednomyseľne schválil Výročnú správu o činnosti JLF UK za
rok 2011 a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 17/2012.
P. dekan poďakoval za schválenie predloženého návrhu.
K bodu 10
Na základe vyhlásenia volieb zástupcov študentov do Študentskej rady vysokých škôl SR,
ktoré vyhlásil AS UK, vykonala študentská časť AS JLF UK tajnú voľbu členov volebnej komisie
v zložení:
Predsedníčka: Miriam Bánová
Členky: Alexandra Baníková, Natália Michálková
Záver: Študentská časť AS JLF UK jednomyseľne schválila volebnú komisiu a AS JLF UK prijal
k tomuto bodu uznesenie č. 18/2012.
K bodu 11
P. dekan informoval AS JLF UK o možnosti odkúpenia pozemkov v lokalite Malá Hora
v záujme jej ďalšieho rozvoja a realizácie dlhodobých strategických zámerov JLF UK.
Záver: Akademický senát JLF UK jednomyseľne schválil možnosť odkúpenia pozemkov a prijal
k tomuto bodu uznesenie č. 19/2012.
K bodu 12
a/ P. dekan:
- informoval, že JLF UK má k dispozícii finančné prostriedky pre 27 študentov dennej
formy doktorandského štúdia na akademický rok 2012/2013,
- informoval o tom, že spoločnosť Central European Advertising spol. s r.o., ktorá plánuje
v Martine postaviť vysokoškolský internát s kapacitou 100 lôžok, požiadala JLF UK
o stanovisko k tomuto zámeru,
- informoval, že do približne dvoch týždňov budú zverejnené výzvy na podávanie ďalších
projektov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci operačného programu Veda a výskum.
b/ P. prodekanka Čalkovská:
- informovala, že z 54 podaných žiadostí grantov UK pre mladých bolo finančne
ohodnotených 27; úspešným študentom doktorandského štúdia sa budú následne
odovzdávať na Rektoráte UK certifikáty.
c/ P. prodekanka Péčová:
- informovala, že na JLF UK, Lekárskej fakulte UK v Bratislave a Lekárskej fakulte UPJŠ
v Košiciach prebehli retenčné testy, v ktorých sa JLF UK umiestnila na prvom mieste;
v rámci porovnania posledných 4 rokov, kedy sa realizujú retenčné testy má JLF UK
stabilné výsledky, nezaznamenala výrazný postup ani pokles,
- informovala o počtoch prihlásených uchádzačov o štúdium na JLF UK na akademický rok
2012/2013:
o študijný program všeobecné lekárstvo: 1632 uchádzačov (v minulom roku 1386)
o študijný program ošetrovateľstvo: 128 uchádzačov (v minulom roku 62)

o študijný program verejné zdravotníctvo: 52 uchádzačov (v minulom roku 41)
o študijný program pôrodná asistencia: 39 uchádzačov (v minulom roku 23)
d/ P. prodekan Galajda:
- informoval, že sa zúčastnil na konferencii Orpheus v Bergene, ktorá bola venovaná
evaluačným procesom; uviedol, že v rámci internalizácie vydávaného diplomu je potrebné
zaviesť internú evaluáciu, ktorá je aj jednou z úloh v rámci projektu ESF III – t.j. zapojiť
študentov doktorandského štúdia do hodnotiacich procesov. V súvislosti s tým sa bude 11.
– 13. novembra 2012 konať na JLF UK workshop.
e/ P. tajomníčka:
- informovala, že sa v súčasnosti spracúva Výročná správa o hospodárení za rok 2011; po
vypracovaní sa bude zasielať aj členom AS JLF UK,
- informovala o vládnom audite, ktorý sa uskutoční dňa 26. apríla 2012 a zameria sa na
kontrolu účtovníctva a dokladov súvisiacich s projektom 5.1/02 – Poskytovanie kvalitných
služieb rekonštruovaním hmotnej infraštruktúry a modernizácie IKT,
- informovala, že na základe rozhodnutia p. dekana JLF UK bola zriadená komisia, ktorá
organizovala obchodno-verejnú súťaž na predaj budovy Dekanátu na Záborského ul.;
komisia na svojom zasadnutí vybrala najvýhodnejšiu ponuku od uchádzačov v sume
531 000 € a v súčasnosti prebieha podpisovanie kúpnej zmluvy a prevod finančných
prostriedkov na účet UK,
- informovala, že bol vypracovaný zoznam študentov, ktorým bolo pridelené motivačné
štipendium a v nasledujúcich dňoch sa vykoná prevod finančných prostriedkov na ich
osobné účty,
- informovala, že na účet v Štátnej pokladnici bolo prevedených 50% finančných
prostriedkov na krytie výdavkov projektov VEGA a KEGA.
Rôzne:
- doc. Statelová mala dotaz o predbežnom záujme o štúdium študijného programu zubné
lekárstvo. P. prodekanka Péčová uviedla, že zatiaľ prihlasovanie na tento študijný program
nebolo uzatvorené a preto nie je známy presný počet uchádzačov, avšak podľa informácií
z Lekárskej fakulty UK v Bratislave a Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, kde bol záujem
nad 500 uchádzačov, očakáva podobný počet uchádzačov aj JLF UK.
UZNESENIA:
9/2012
1. Akademický senát JLF UK schvaľuje rozpis dotácie štátneho rozpočtu na JLF UK
na programy, podprogramy do úrovne položiek a podpoložiek.
2. Akademický senát JLF UK schvaľuje rozpočet výnosov a nákladov JLF UK na
rok 2012:
a) v predpokladanom objeme výnosov 11 791 957 EUR v hlavnej činnosti, 130 007 EUR
v podnikateľskej činnosti,
b) v predpokladanom objeme nákladov 11 791 957 EUR v hlavnej činnosti, 123 507 EUR
v podnikateľskej činnosti,
c) v predpokladanom kladnom výsledku hospodárenia vo výške 6 500 EUR.
3. Akademický senát JLF UK:
a) schvaľuje sanovanie mzdového fondu vo výške 1 000 tis. EUR z nedotačných zdrojov
JLF UK
b) schvaľuje Metodiku rozpisu dotácie na mzdy pracoviskám a účelovým zariadeniam
JLF UK, pričom pracoviskám, pre ktoré je vypočítaný objem mzdových prostriedkov

v programe „077 11 – zabezpečenie VŠ vzdelávania v akreditovaných ŠP“ nižší ako
potreba na rok 2012, sa rozpis miezd upraví na túto hodnotu
c) odporúča podrobne oboznámiť všetky pracoviská s Metodikou rozpisu miezd a s
vedúcimi pracovísk:
-

analyzovať dosiahnuté výsledky,

-

u pracovísk, ktoré si svojimi výsledkami nezabezpečili financovanie mzdových nárokov
zamestnancov na rok 2012, prijať opatrenia zamerané na úpravu počtu a štruktúry
zamestnancov, resp. na úpravu platových náležitostí zamestnancov tak, aby financovanie
miezd bolo kryté zdrojmi

-

informovať pracoviská, že JLF UK nemá vytvorené rezervy na úhradu finančných
nárokov a ďalších požiadaviek na mzdy, platy, tovary a služby a pridelený objem
prostriedkov z dotačných a nedotačných zdrojov JLF UK je konečný
4. Akademický senát JLF UK odporúča dekanovi, aby pri rozdeľovaní miest
doktorandov dennej formy štúdia boli uprednostňované tzv. malé pracoviská (s
jednosemestrálnou výučbou alebo s jedným pedagogickým zamestnancom).

10/2012
Akademický senát JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 písm. e) zákona o vysokých školách a ČL. 18
ods. 1 písm. f) Štatútu JLF UK schvaľuje použitie finančných prostriedkov z vlastných výnosov
a nedotačných zdrojov JLF UK na rok 2012.
11/2012
Akademický senát JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. k) Štatútu JLF UK schvaľuje výšku
školného a poplatkov za štúdium v študijnom programe zubné lekárstvo v čiastke 1500 € a
odporúča doplniť prílohu č. 8 Vnútorného predpisu UK č. 11/2011 – Smernice rektora UK, ktorou
sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku
2012/2013 a doplniť Vnútorný predpis JLF UK č. 23/2011.
12/2012
Akademický senát JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 písm. h) zákona o vysokých školách a Čl. 18
ods. 1 písm. j) Štatútu JLF UK prerokoval študijné plány v študijných programoch všeobecné
lekárstvo, všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku, nelekárskych študijných programoch
a zubnom lekárstve a odporúča Vedeckej rade JLF UK študijné plány schváliť.
13/2012
Akademický senát JLF UK v súlade s Čl. 3 a 19 Zásad volieb do AS JLF UK vyhlasuje
doplňovacie voľby do študentskej časti AS JLF UK vo volebných oblastiach č. 6, č. 9, č. 12 a č.
13 a stanovuje:
a/ deň konania volieb:

2. október 2012

b/ miesto konania volieb:

Veľký klub Študentského domova JLF UK

c/ čas konania volieb:

od 11,00 hod. do 16,00 hod.

Akademický senát JLF UK volí volebnú komisiu pre doplňovacie voľby do AS JLF UK
v nasledovnom zložení:
Predsedníčka:

RNDr. Ľudmila Bošelová, CSc.

Členovia:

MUDr. Peter Ďurdík, PhD.
MUDr. Martina Šutovská, PhD.

Michal Kendra
Petronela Lalíková
14/2012
Akademický senát JLF UK schvaľuje návrh dekana na úhradu za ďalšie vzdelávanie
zdravotníckych pracovníkov JLF UK.
15/2012
Akademický senát JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. l) Štatútu JLF UK schvaľuje návrh
dekana na zriadenie Simulačného výučbového centra JLF UK v Martine
16/2012
Akademický senát JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. l) Štatútu JLF UK schvaľuje návrh
dekana na zriadenie výučbovej základne JLF UK v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so
sídlom v Martine.
17/2012
Akademický senát JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. i) Štatútu JLF UK schvaľuje Výročnú
správu o činnosti JLF UK za rok 2011.
18/2012
Akademický senát JLF UK v súlade s uznesením č. 1 AS UK zo dňa 18.4.2012 schvaľuje volebnú
komisiu pre voľby zástupcu študentov JLF UK do Študentskej rady vysokých škôl v nasledovnom
zložení:
Predseda:

Miriam Bánová

Členovia:

Alexandra Baníková
Natália Michálková

19/2012
Akademický senát JLF UK v záujme ďalšieho rozvoja a realizácie dlhodobých strategických
zámerov Vedenia JLF UK schvaľuje možnosť odkúpenia pozemkov v lokalite Malá Hora.
V Martine dňa 9.5. 2012

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

