Zápisnica
zo zasadania Akademického senátu Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity
Komenského v Martine konaného dňa 26. júna 2006
Prítomní:
- členovia AS:. doc. MUDr. K. Adamicová, PhD., mim. prof., doc. Ing. H. Baráni, CSc., doc.
MUDr. A. Čalkovská, PhD., mim. prof., 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, Ing. A. Lepejová, CSc.,
prof. MUDr. D. Meško, PhD., prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc., MUDr. S. Richterová, doc.
MUDr. J. Sadloňová, CSc., doc. MUDr. J. Višňovský, CSc., mim. prof., prof. MUDr. M.
Zibolen, CSc., R. Høvset, I. Kecskés, S. Mandinec, Ľ. Matovčík, J. Sokol, M. Smolár, V.
Timková
- členovia Vedenia JLF UK: prof. MUDr. J. Danko, CSc., prof. MUDr. K. Javorka, DrSc.,
doc. RNDr. S. Fraňová, PhD., Ing. Ľ. Červeňová
Ospravedlnení:
- členovia AS: prof. MUDr. P. Bánovčin, CSc., RNDr. E. Halašová, PhD., Mgr. S.
Kelčíková, doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. prof., prof. MUDr. M. Mokáň, DrSc., doc.
Mgr. K. Žiaková, PhD., mim. prof., E. Belešová, B. Kukučková
- členovia Vedenia JLF UK: prof. MUDr. L. Plank, CSc., prof. MUDr. E. Rozborilová,
CSc., prof. MUDr. P. Galajda, CSc.
Akademický senát Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine (ďalej len „AS a „JLF
UK“) bol uznášaniaschopný, zasadanie viedla doc. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD., mim.
prof., predsedníčka AS JLF UK.
P. doc. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD., mim. prof. predložila návrh programu
zasadania AS, ku ktorému neboli prijaté žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
AS JLF UK schválil nasledovný program zasadania:
P r o g r a m:
1. Rozpočet výnosov a nákladov JLF UK na rok 2006
2. Návrh dekana na schválenie 2. kola prijímacieho konania na JLF UK v Martine pre
nelekárske študijné programy v akademickom roku 2006/2007
3. Informácie Vedenia JLF UK
4. Rôzne
K bodu 1/
P. dekan predložil návrh Rozpočtu výnosov a nákladov JLF UK na rok 2006, ktorý je
vypracovaný podľa platnej metodiky a v zmysle uznesenia Kolégia rektora UK, ktoré
zaväzuje dekanov fakúlt UK predložiť návrh prinajmenej vyrovnaného rozpočtu výnosov
a nákladov fakúlt na rok 2006 a ktorý musí byť predložený na schválenie akademickému
senátu fakulty osobitne.
Komora zamestnancov, Komora študentov a Komisia pre rozpočet a hospodárenie AS
JLF UK podporili a odporučili schváliť predložený Rozpočet výnosov a nákladov JLF UK na
rok 2006.

Záver: AS JLF UK jednomyseľne schválil Rozpočet výnosov a nákladov JLF UK na rok
2006 a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 18/2006. Rozpočet výnosov a nákladov JLF UK na
rok 2006 je uvedený v prílohe č. 1 zápisnice.
P. dekan poďakoval za schválenie predloženého materiálu.
K bodu 2/
P. dekan predložil návrh na schválenie 2. kola prijímacieho konania na JLF UK pre
nelekárske študijné programy ošetrovateľstvo v dennej a externej forme a rádiologická
asistencia v externej forme v akademickom roku 2006/2007 vzhľadom k ďalšiemu záujmu
študentov o tieto študijné programy a k nenaplneniu schválených počtov miest.
Komora zamestnancov, Komora študentov a Pedagogická komisia AS JLF UK
podporili a odporučili schváliť 2. kolo prijímacieho konania na JLF UK pre nelekárske
študijné programy.
Záver: AS JLF UK jednohlasne schválil 2. kolo prijímacieho konania na JLF UK pre
nelekárske študijné programy v akademickom roku 2006/2007 a prijal k tomuto bodu
uznesenie č. 19/2006. Celé znenie uznesenia je uvedené v prílohe č. 2 zápisnice.
P. dekan poďakoval za podporu predloženého návrhu.
K bodu 3/
a/ P. dekan:
-

informoval, že minister zdravotníctva na základe rozhodnutia Akreditačnej komisie
MZ SR priznal JLF UK právo ďalšieho vzdelávania v ďalších špecializačných
odboroch: dermatovenerológia, infektológia a pediatria;

-

informoval o prijatí zahraničnej delegácie z Taiwanu v súvislosti so zabezpečením
štúdia študentov na našej fakulte, ktorú oficiálne prijalo aj Vedenie UK v Bratislave;

-

informoval o rozhodnutí Vedenia JLF UK realizovať výrobu medaily JLF UK na
oceňovanie zaslúžilých zamestnancov JLF UK, ako aj ďalších významných
osobností;

-

informoval, že Komora študentov AS JLF UK odovzdala hodnotenie pedagogického
procesu študentmi JLF UK za akademický rok 2005/2006, ktorého sa zúčastnilo 649
študentov z celkového počtu 1491, t.j. 43,53 % študentov. P. dekan poďakoval
študentom za vypracovanie hodnotenia, ktoré je vzhľadom k počtu zúčastnených
študentov objektívne;

-

poďakoval akademickému senátu za konštruktívnu prácu v akademickom roku
2005/2006 a za podporu činnosti vedenia fakulty.

b/ Doc. RNDr. S. Fraňová, PhD.:
-

informovala o výsledkoch prijímacieho konania na JLF UK a počtoch prijatých
študentov na jednotlivé študijné programy;

-

informovala, že Vedecká rada JLF UK dňa 22. júna 2006 schválila Hodnotiacu
správu úrovne pedagogickej činnosti JLF UK, ktorá je zverejnená na internetovej
stránke fakulty.

c/ Ing. Ľ. Červeňová:
-

informovala o pridelených finančných prostriedkoch z agentúry APVT na 2 projekty
vo výške 754 tis. Sk, ktoré sú oproti predchádzajúcim rokom omnoho nižšie;

-

informovala, že MŠ SR zohľadnilo publikačnú aktivitu zamestnancov jednotlivých
súčastí VŠ ako ukazovateľ pri rozpise dotácie štátneho rozpočtu, na základe čoho by
malo byť našej fakulte pridelených na programy: Prevádzka a rozvoj infraštruktúry
pre výskum a vývoj ešte 371 tis. Sk a Prevádzka VŠ ešte 753 tis. Sk;

-

informovala, že do výberového konania na zabezpečenie praktickej výučby študentov
v zdravotníckom zariadení nebol v termíne do 17. mája 2006 prihlásený žiadny
uchádzač. Na základe tejto skutočnosti Rektorát UK predložil vzorovú zmluvu, ktorá
má byť predmetom osobného rokovania so zdravotníckym zariadením, nakoľko
v termíne do 30. 6. 2006 musí byť zúčtovaná zálohová dotácia na zabezpečenie
praktickej výučby študentov v zdravotníckom zariadení. Zmluva bola predložená
MFN, avšak doteraz neboli k nej zo strany MFN predložené žiadne pripomienky;

-

informovala o prebiehajúcich 5 výberových konaniach na voľné pracovné miesta a na
pracovné miesta asistentov a odborných asistentov, ktoré sa uzatvárajú na dobu päť
rokov.

K bodu 4/
P. predsedníčka AS ukončila zasadanie a poďakovala členom AS a Vedeniu JLF UK
za konštruktívny prístup k rokovaniu.
UZNESENIA AS:
18/2006
AS JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 pís. e/ zákona o vysokých školách schvaľuje rozpočet
výnosov a nákladov JLF UK na rok 2006.
19/2006
AS JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 pís. i/ zákona o vysokých školách schvaľuje 2. kolo
prijímacieho konania na JLF UK v Martine pre nelekárske študijné programy ošetrovateľstvo
v dennej a externej forme a rádiologická asistencia v externej forme v akademickom roku
2006/2007.

V Martine dňa 29. 6. 2006

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

Príloha č. 1 zápisnice

Rozpočet výnosov a nákladov JLF UK v Martine na rok 2006
Č.
r.

Položka

Výnosy
1 Výnosy z dotácií zo štátneho rozpočtu [SUM(R2:R11)]
2 - výnosy z dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných
programov
3 - výnosy z dotácie na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť program 077
4 - výnosy z dotácie na rozvoj vysokej školy
5 - výnosy z dotácie na sociálnu podporu študentov - časť ubytovanie a
stravovanie
6 - výnosy z dotácie na sociálnu podporu študentov - časť športová a
kultúrna činnosť
7 - výnosy z dotácie na riešenie výskumných projektov v rámci APVV a
štátnych programov
8 - výnosy z dotácií z Európskeho sociálneho fondu a z prostriedkov na
spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva
9 - výnosy z časti kapitálovej dotácie na kompenzáciu odpisov z nej
obstaraného majetku (účet 691, kód EK 002)
10 - výnosy z dotácie poskytnutej v minulom období zo štátneho rozpočtu na
pokračujúce úlohy
11 - iné výnosy zo štátneho rozpočtu
12 Výnosy zo školného [R13+R14]
13 - za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia (§ 92 ods. 4 zákona) (účet 649,
kód EK 001)
14 - od cudzincov (§ 92 ods. 6 zákona) (účet 649, kód EK 002)
15 Výnosy z poplatkov spojených so štúdiom [SUM(R16:R19)]
16 - za prijímacie konanie (§ 92 ods. 7 zákona) (účet 649, kód EK 003)
17 - za rigorózne konanie (§ 92 ods. 8 zákona) (účet 649, kód EK 004)
18 - za vydanie diplomu za rigorózne konanie (§ 92 ods. 9 zákona) (účet 649,
kód EK 005)
19 - za vydanie dokladov o štúdiu a ich kópií (§ 92 ods. 10 zákona) (účet
649, kód EK 006)
20 Výnosy z ďalšieho vzdelávania (účet 649, kód EK 007)
21 Výnosy z majetku verejnej vysokej školy [SUM(R22:R26)]
22 - úroky (účet 644)
23 - tržby z predaja dlhodobého NM a HM (účet 651)
24 - tržby za vlastné výrobky (účet 601)
25 - výnosy z prenájmu majetku (účet 658)
26 - zmena stavu zásob výrobkov (účet 613)
27 Výnosy z duševného vlastníctva (účet 649, kód EK 011)
28 Výnosy z vlastných finančných fondov (účet 649, kód EK 014)
[SUM(R29:R32)]
29 - výnosy z rezervného fondu
30 - výnosy zo štipendijného fondu na štipendiá z vlastných zdrojov

Schválený
rozpočet na
rok 2006
210 691,0
176 932,0
12 252,0
0,0
9 352,0
45,0
0,0
0,0
0,0
8 222,0
3 888,0
30 278,0
50,0
30 228,0
1 860,0
1 800,0
10,0
0,0
50,0
643,0
6,0
6,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
976,0
45,0
200,0

31 - výnosy z fondu na podporu štúdia študentov so zdravotným postihnutím
32 - výnosy z ostatných fondov verejnej vysokej školy
33 Výnosy z dotácií z rozpočtov obcí a z rozpočtov vyšších územných
celkov
34 Iné výnosy z hlavnej činnosti verejnej vysokej školy [SUM(R35:R39)]
35 - výnosy z ubytovania študentov (účet 602, kód EK 001)
36 - výnosy zo stravovania študentov(účet 601, 602)
37 - výnosy z dotácie na riešenie projektov zo zahraničia (účet 649)
38 - výnosy z dotácie poskytnutej v minulom období zo zahraničia na
pokračujúce úlohy
39 - ostatné výnosy z hlavnej činnosti verejnej vysokej školy (účet 604)
40 Výnosy spolu [R1+R12+R15+R20+R21+R27+R28+R33+R34]

367,0
256 153,0

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

134 282,0

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Mzdové náklady (účet 521) [SUM(R52:R53)]
- MZDY (účet 521, kód EK 001až 008, 012)
- OON (účet 521, kód EK 009 až 011)
Zákonné sociálne poistenie (účet 524)
Ostatné sociálne poistenia (účet 525)
Zákonné sociálne náklady (účet 527)
z toho:
- tvorba sociálneho fondu (účet 527, kód EK 001)
- príspevok zamestnancom na stravovanie (účet 527, kód EK 002)
Ostatné sociálne náklady (účet 528)
Štipendiá doktorandov (účet 549, kód EK 001)
Spotreba materiálu (účet 501)
z toho:
- knihy, časopisy a noviny (účet 501, kód EK 001)
- chemikálie a ostatný materiál pre zabezpečenie experimentálnej výučby
(účet 501, kód EK 002)
Spotreba energie (účet 502) [SUM(R65:R70)]
- elektrická energia (účet 502, kód EK 001)
- tepelná energia (účet 502, kód EK 002)
- vodné a stočné (účet 502, kód EK 003)
- plyn (účet 502, kód EK 004)
- palivá (účet 502, kód EK 005)
- ostatné energie (účet 502, kód EK 099)
Opravy a udržiavanie (účet 511)
z toho:
- opravy a udržiavanie stavieb (účet 511, kód EK 001)
Cestovné (účet 512) [R74+R75]
- domáce cestovné (účet 512, kód EK 001)
- zahraničné cestovné (účet 512, kód EK 002)
Ostatné služby (účet 518) [SUM(R77:R83)]
- prenájom priestorov a zariadení (účet 518, kód EK 001, 002, 003)
- ďalšie vzdelávanie zamestnancov (účet 518, kód EK005)
- telefón, fax, počítačové siete a prenosy údajov, poštovné (účet 518, kód
EK 006, 007, 008)

0,0
731,0
0,0
11 699,0
8 500,0
2 832,0
0,0
0,0

95 046,0
93 946,0
1 100,0
36 568,0
70,0
2 598,0
720,0
1 878,0
0,0
7 594,0
17 980,0
489,0
702,0
11 504,0
3 000,0
6 735,0
1 440,0
322,0
0,0
7,0
5 075,0
4 131,0
1 748,0
574,0
1 174,0
70 968,0
350,0
0,0
269,0

EK 006, 007, 008)
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

- odvoz odpadu (účet 518, kód EK 009)
- revízie zariadení (účet 518, kód EK 010)
- drobný nehmotný majetok (účet 518, kód EK 014)
- ostatné prevádzkové náklady (účet 518, kód EK 004, 011 až 013, 015 až
026, 099)
Odpisy (účtovná skupina 55) [SUM(R85:R87)]
- odpisy DN a HM nadobudnuté z kapitálových dotácií zo ŠR (účet 551,
kód EK 001)
- odpisy ostatného DN a HM (účet 551, kód EK 002)
- ostatné náklady z účtovej skupiny 55 (účty 552 až 557 a 559)
účty 504, 513, 532, 538, 545 , 549, 562
Náklady spolu [R50+R60+R61+R64+R71+R73+R76+R84]
Hospodársky výsledok v hlavnej činnosti pred zdanením [R40-R88]
Daň *)
Hospodársky výsledok v hlavnej činnosti po zdanení [R89-R90]

180,0
75,0
295,0
69 799,0
7 002,0
750,0
3 752,0
2 500,0
256 153,0

Príloha č. 2 zápisnice
Prijímacie konanie na JLF UK
pre nelekárske študijné programy
v akademickom roku 2006/2007 - 2. kolo
(Príloha k uzneseniu AS JLF UK č. 19/2006)

Dňa 28. 11. 2005 Akademický senát JLF UK na návrh dekana JLF UK schválil
ďalšie podmienky prijatia uchádzačov o štúdium študijných programov
uskutočňovaných na JLF UK v akademickom roku 2006/2007. Vzhľadom na počet
prihlásených uchádzačov na nelekárske zdravotnícke študijné programy, Akademický
senát JLF UK na zasadaní dňa 26. júna 2006 uznesením č. 19/2006 schválil 2. kolo
prijímacieho konania: ošetrovateľstvo v dennej a externej forme a rádiologická
asistencia v externej forme.

Termín a spôsob prihlasovania uchádzačov o štúdium:
Uchádzači o štúdium na nelekárske zdravotnícke študijné programy ošetrovateľstvo
v dennej a externej forme a rádiologická asistencia v externej forme, sa môžu prihlásiť do
26. augusta 2006 vrátane. Pre posúdenie dodržania termínu prihlásenia je rozhodujúci dátum
na pečiatke pošty, na ktorej bola zásielka podaná. Podmienkou registrácie uchádzača je riadne
vyplnená prihláška, overená fotokópia maturitného vysvedčenia, stručný životopis a zaplatený
poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania vo výške 1500,– Sk na adresu
fakulty na účet v ŠP číslo 7000134502/8180, konštantný symbol – 308, variabilný symbol 2006. Vyžaduje sa potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti a v prípade externého štúdia
potvrdenie o dvojročnej odbornej praxi v príslušnom odbore.

Termín prijímacieho konania:
2. kolo prijímacieho konania na Univerzite Komenského v Bratislave, Jesseniovej
lekárskej fakulte v Martine pre akademický rok 2006/2007 sa uskutoční pre študijné
programy: ošetrovateľstvo v dennej a externej forme a rádiologická asistencia v externej
forme dňa 7. 9. 2006.
Ostatné podmienky prijímacieho konania zostávajú nezmenené v súlade s uzneseniami
Akademického senátu JLF UK č. 26/2005 zo dňa 28. 11. 2005 a č. 6/2006 zo dňa 3. 4. 2006.

