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

Komenského v Martine konaného dňa 27. novembra 2006 
 

Prítomní:  

- členovia AS:. doc. MUDr. K. Adamicová, PhD., mim. prof., prof. MUDr. P. Bánovčin, 
CSc., prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD., prof. MUDr. D. Dobrota, CSc., doc. RNDr. A. 
Drgová, CSc., RNDr. E. Halašová, PhD., prof. MUDr. J. Hanáček, CSc., MUDr. K. Kajo, 
PhD., Mgr. S. Kelčíková, doc. MUDr. I. Kocan, CSc., MUDr. B. Kolarovszki, Ing. A. 
Lepejová, CSc., prof. MUDr. D. Meško, PhD., doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. prof., 
prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc., MUDr. S. Richterová, PhD., doc. MUDr. J. Sadloňová, 
CSc., doc. MUDr. J. Višňovský, CSc., mim. prof., prof. MUDr. M. Zibolen, CSc., doc. Mgr. 
K. Žiaková, PhD., mim. prof., E. Belešová, B. Kukučková, S. Mandinec, Ľ. Matovčík, J. 
Sokol, M. Smolár, V. Timková 

- členovia Vedenia JLF UK: prof. MUDr. J. Danko, CSc., prof. MUDr. L. Plank, CSc., prof. 
MUDr. K. Javorka, DrSc., prof. MUDr. E. Rozborilová, CSc., prof. MUDr. P. Galajda, 
CSc., doc. RNDr. S. Fraňová, PhD., Ing. Ľ. Červeňová 

Ospravedlnení:  

- členovia AS: doc. Ing. H. Baráni, CSc., prof. MUDr. J. Kliment, CSc., prof. MUDr. M. 
Mokáň, DrSc.,  I. Kecskés 

 
Akademický senát JLF UK (ďalej len „AS a „JLF UK“) bol uznášaniaschopný, 

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

Predsedníčka AS predložila návrh programu zasadania, ku ktorému neboli prijaté 
žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. 

AS JLF UK schválil nasledovný program zasadania: 

P r o g r a m: 

1. Výsledky doplňovacích volieb do AS JLF UK a sľub novozvolených členov AS JLF UK 
2. Voľba novozvolených členov Komory študentov do stálych komisií AS JLF UK 
3. Návrh dekana na schválenie ďalších podmienok prijatia na štúdium študijných 

programov uskutočňovaných na JLF UK 
4. Návrh dekana na použitie finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných 

zdrojov JLF UK na rok 2007 
5. Návrh dekana na odvolanie a vymenovanie členov Vedeckej rady JLF UK 
6. Návrh dekana na počet miest vedecko-výskumných zamestnancov JLF UK 
7. Informácie členov Vedenia JLF UK 
8. Rôzne 
 
K bodu 1/ 

 Predsedníčka AS poďakovala Volebnej komisii za vykonanie doplňovacích volieb do 
AS JLF UK dňa 6. novembra 2006 a oboznámila prítomných s výsledkom volieb, v ktorých 
boli za členky Komory študentov AS zvolené:  

- za volebnú oblasť č. 6 (študenti 1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo) 
- Anna Antošíková 

- za volebnú oblasť č. 9 (študenti 4. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo) 
- Štefánia Čurillová  



- za volebnú oblasť č. 11 (študenti 6. ročníka študijného programu všeobecné 
lekárstvo) - Katarína Makovická. 

Novozvolené členky Komory študentov AS JLF UK zložili sľub člena AS a prevzali si 
osvedčenia o zvolení.  

K bodu 2/ 

 Predsedníctvo AS na návrh Komory študentov AS JLF UK predložilo návrh na 
doplnenie stálych komisií AS JLF UK nasledovne: 
   Komisia pre rozpočet a hospodárenie  Anna Antošíková 
   Pedagogická komisia    Ivan Kecskés, Štefánia Čurillová 
   Právna komisia    Katarína Makovická 
   Vedecká komisia     Stanislav Mandinec 

Záver: AS v súlade s Čl. 34 Rokovacieho poriadku AS zvolil Annu Antošíkovú za členku 
Komisie pre rozpočet a hospodárenie AS, Ivana Kesckésa a Štefániu Čurillovú za členov 
Pedagogickej komisie AS, Katarínu Makovickú za členku Právnej komisie AS a Stanislava 
Mandinca za člena Vedeckej komisie AS. 

Zápisnica o výsledku tajného hlasovania je založená v dokumentácii AS. Zloženie 
stálych komisií AS je uvedené v prílohe zápisnice č. 1. 

K bodu 3/ 

P. dekan predložil AS návrh na schválenie ďalších podmienok prijatia na štúdium 
študijných programov uskutočňovaných na JLF UK v Martine v akademickom roku 
2007/2008.  

V súlade s Čl. 40 ods. 1 pís. c/ Rokovacieho poriadku AS predložila k uvedenému 
návrhu stanovisko Pedagogická komisia AS. Predseda pedagogickej komisie prof. MUDr. 
Ján Hanáček, CSc. prečítal stanovisko komisie, v ktorom komisia: 
1. navrhuje zníženie počtu prijímaných študentov na bakalársky stupeň v dennej a externej 

forme v študijnom programe ošetrovateľstvo zo 100 denných a 100 externých na 50 
denných a 50 externých. 

2. nepovažuje za účelné odpustenie prijímacej skúšky v študijnom programe ošetrovateľstvo 
a v nelekárskych študijných programoch v prípade ak bude počet prihlásených menší, ako 
je plánovaný maximálny počet prijatých študentov. 

3. nepovažuje za dobré, ak sa výrazne zvyšuje počet reálne prijímaných študentov do 1. 
ročníka oproti počtom schváleným v ďalších podmienkach pre prijatie. 

4. k dokumentu o prijímaní študentov na JLF UK navrhuje vypracovať dopadovú štúdiu 
o priestorových, časových a personálnych podmienkach na uskutočnenie kvalitnej 
výučby študentov, ktorých fakulta plánuje prijať. 

5. odporúča v dokumente urobiť formálne úpravy, ktoré by odstránili štylistické a gramatické 
    chyby . 
Záver: Pedagogická komisia AS odporučila uvedený návrh schváliť po zohľadnení 
predložených pripomienok. 

  Komora zamestnancov AS neprijala svoje stanovisko k návrhu a Komora študentov 
AS predložila pripomienky prostredníctvom svojich zástupcov v Pedagogickej komisii AS.  

P. dekan k nasledovným pripomienkam odpovedal:  
- počet prijímaných študentov bol konzultovaný s vedúcou Ústavu ošetrovateľstva JLF UK 

a navrhnutý aj s ohľadom na to, že v tomto akademickom roku končí 241 absolventov 
ošetrovateľstva a prijímať sa plánovalo 250 študentov; 

- fakulta nemá priestorové, personálne ani finančné problémy na zabezpečenie výučby pre 
navrhované počty prijímaných študentov na JLF UK; 



- počet študentov musí byť dodržaný v takej výške ako k 31. 10. 2006, v prípade že bude 
nižší, fakulta musí rozdiel pridelených dotačných prostriedkov vrátiť; 

- podobná štúdia pre nelekárske študijné programy, ktorú vypracovala špeciálna komisia, 
je už k dispozícii, 

- v súlade s Čl. 21 ods. 2 pís. o/ Štatútu JLF UK počet prijímaných uchádzačov na štúdium 
určuje dekan. 

Dekan pôvodný návrh na počet prijímaných študentov na bakalársky stupeň v dennej 
a externej forme v študijnom programe ošetrovateľstvo upravil zo 100/100 na 50/50 

AS po diskusii hlasovaním schválil: 
- návrh dekana po úprave počtu prijímaných študentov na bakalársky stupeň v dennej 

a externej forme v študijnom programe ošetrovateľstvo zo 100/100 na 50/50; 
- návrh Komory študentov AS na vypracovanie dopadovej štúdie k počtu prijímaných 

študentov zohľadňujúcej priestorové, časové a personálne podmienky na uskutočnenie 
kvalitnej výučby prijatých študentov. 

Záver: AS návrh dekana na ďalšie podmienky prijatia uchádzačov na štúdium študijných 
programov uskutočňovaných na JLF UK v akademickom roku 2007/2008 schválil s úpravou 
počtu prijímaných študentov na bakalársky stupeň v dennej a externej forme v študijnom 
programe ošetrovateľstvo a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 27/2006. Celé znenie uznesenia 
č. 27/2006 je uvedené v prílohe zápisnice č. 2. AS prijal k tomuto bodu aj uznesenie 
č. 28/2006.  

K bodu 4/ 

P. dekan predložil návrh na použitie finančných prostriedkov z vlastných výnosov 
a nedotačných zdrojov JLF UK na rok 2007. P. dekan informoval, že situácia je oproti 
predchádzajúcim obdobiam o niečo lepšia, nakoľko počty zahraničných študentov stúpli. 
Nová je zvýšená úprava odmeňovania za výučbu študentov študujúcich v jazyku anglickom. 
Predložený návrh je vypracovaný podľa počtu zapísaných študentov a nie sú v ňom zahrnutí 
študenti, ktorí prerušili štúdium.  

V zmysle Čl. 39 ods. 1 pís. b/ Rokovacieho poriadku AS návrh prerokovala Komisia 
pre rozpočet a hospodárenie AS, ktorá odporučila predložený návrh uznesenia o použití 
finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov na rok 2007 schváliť. 

Komora zamestnancov AS odporučila predložený návrh schváliť a súčasne poukázala 
na nutnosť v budúcnosti riešiť prepravu zvierat. Komora študentov AS nemala k návrhu 
žiadne pripomienky. 

Záver: AS schválil návrh dekana na použitie finančných prostriedkov z vlastných výnosov 
a nedotačných zdrojov JLF UK na rok 2007 a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 29/2006. 
Celé znenie uznesenia je uvedené v prílohe zápisnice č. 3. 

 P. dekan poďakoval za podporu predloženého návrhu. 

K bodu 5/ 

 P. dekan predložil návrh na odvolanie h. doc. MUDr. Mojmíra Vrlíka, CSc. z funkcie 
člena Vedeckej rady JLF UK a návrh na vymenovanie doc. MUDr. Juliána Hamžíka, PhD. z 
titulu funkcie riaditeľa MFN a prof. MUDr. Andrey Čalkovskej, PhD. za členov Vedeckej 
rady JLF UK. 

 V zmysle Čl. 41 pís. a/ Rokovacieho poriadku AS návrh prerokovala Vedecká 
komisia AS, ktorá odporučila uvedený návrh schváliť. Komora zamestnancov AS a Komora 
študentov AS taktiež odporučili návrh schváliť. 



Záver: AS v tajnom hlasovaní predložený návrh jednohlasne schválil a prijal k tomuto bodu 
uznesenie č. 30/2006.    

Zápisnica o výsledku tajného hlasovania je založená v dokumentácii AS.  

 P. dekan poďakoval za podporu predloženého návrhu. 

K bodu 6/ 

 P. dekan predložil návrh na schválenie počtu miest vedecko-výskumných 
zamestnancov na JLF UK. Návrh bol vypracovaný na základe presunu pedagogických 
zamestnancov bez titulu PhD. na miesta vedecko-výskumných zamestnancov a s pridelením 
voľných miest na menej atraktívne pracoviská (Ústav anatómie, Ústav histológie 
a embryológie a Ústav verejného zdravotníctva). 

 Návrh prerokovala Komisia pre rozpočet a hospodárenie AS, ktorá ho odporučila 
schváliť. Komora zamestnancov AS a Komora študentov AS taktiež odporučili uvedený 
návrh schváliť.  

 Prof. Hanáček požiadal o informáciu, či podmienkou prijatia uchádzačov na miesta 
vedecko-výskumných zamestnancov je nastúpenie na doktorandské štúdium a tiež 
o vyjadrenie, či nebudú vytvorené miesta pre postdoktorandov. P. dekan odpovedal, že 
všetky miesta sú obsadené vedecko-výskumnými zamestnancami, ktorí absolvujú 
doktorandské štúdium a na voľné miesta vedecko-výskumných zamestnancov je možné 
prijať aj postdoktorandov. P. prodekan Javorka informoval, že fakulta chcela zaviesť systém 
postdoktorandov na fakulte prostredníctvom projektu ESF, ku ktorému však zatiaľ nebola 
podpísaná zmluva. V rámci schvaľovacieho procesu bolo potrebné nahradiť miesta 
postdoktorandov miestami mladých vedeckých pracovníkov.  

Záver: AS návrh schválil a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 31/2006. 

 P. dekan poďakoval za podporu predloženého návrhu. 

K bodu 7/ 

a/ Dekan: 

- informoval o návrhu novely vysokoškolského zákona, ktorý schválila Slovenská 
rektorská konferencia a ktorý výrazným spôsobom zasahuje do právomoci 
samosprávy vysokých škôl a fakúlt; 

- informoval o udelení koncoročných odmien zamestnancom JLF UK; 

- pozval prítomných na predvianočné stretnutie zamestnancov JLF UK, ktoré sa bude 
konať dňa 21. decembra 2006 o 13,00 hod.; 

- informoval o výberovom konaní na výstavbu Auly JLF UK, na základe ktorého sa 
čaká na cenové ponuky vybraných firiem; 

- informoval o akreditácii lekárskych fakúlt SR začiatkom roku 2007, na základe 
ktorého sa uzná diplom absolventom LF v zahraničí. 

b/ Prof. MUDr. P. Galajda, CSc.: 

- informoval o zasadaní Štipendijnej komisie, ktorá na základe odporúčania z UK 
schválila motivačné štipendiá pre 117 študentov JLF UK, ktorí dosiahli študijný 
priemer do 1,11 vo všetkých študijných programoch; 

- informoval o konaní Pedagogickej konferencie na JLF UK dňa 13. 12. 2006. 

 



c/ Ing. Ľ. Červeňová: 

- informovala o podpísaní Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2007 
a o zmenách a hlavných bodoch (skrátenie pracovného času na 37,5 hod týždenne, 
týždeň dovolenky navyše pre všetkých zamestnancov, úprava tarifných platov od 
1.7.2007 v základnej tabuľke o 7 % a v ostatných o 5 %, tvorba sociálneho fondu vo 
výške 1,25 %),  

- informovala o vyhláške Štatistického úradu SR č. 571/2006, ktorou sa vydáva 
Štatistická klasifikácia odborov vzdelania; 

- informovala o predložení vyúčtovania zálohy účelovej dotácie pre klinické výučbové 
základne v MFN za II. polrok 2006 na MŠ SR v termíne do 30. 11. 2006; 

- informovala o uzávierke prihlášok na výberové konania na miesta prednostov 
Ortopedicko-traumatologickej kliniky, Rádiodiagnostickej kliniky a Ústavu klinickej 
biochémie; 

- informovala o kontrole zrušenia účtov v komerčných bankách k 31. 12. 2005 na JLF 
UK, ktorú vykonáva na UK Správa finančnej kontroly; 

- informovala, že JLF UK v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám 
odpovedala na dotaz Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť, ktorá žiadala 
informácie o prijímacom konaní. 

d/  Prof. MUDr. K. Javorka, DrSc.: 

- informoval, že v rámci týždňa vedy v EÚ sa na JLF UK dňa 21. 11. 2006 konala 3. 
vedecká konferencia doktorandov, na ktorej bolo prednesených 36 prednášok 
a v sekciách boli vybrané najlepšie práce z týchto pracovísk - Ústav patologickej 
anatómie, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, I. chirurgická klinika, Ústav 
lekárskej biochémie, Klinika detí a dorastu, Ústav fyziológie, Neurologická klinika, 
Psychiatrická klinika. Zároveň poďakoval všetkým zúčastneným. 

 

K bodu 8/ 

a/  Prof. Hanáček, CSc. sa obrátil na vedenie s otázkou či majú informáciu o tom, že 
budúca JLF UK by mala stáť v Košútoch. Nikto z prítomných takúto informáciu nemal. 

b/  Predsedníčka AS informovala o liste Rity Hovset, v ktorom oznamuje svoju abdikáciu 
z funkcie členky AS JLF UK. 

c/ Predsedníčka AS požiadala prítomných o účasť na verejných zasadaniach AS JLF UK 
dňa 1. 12. 2006 – predstavovanie kandidátov na funkciu dekana JLF UK a dňa 7. 12. 
2006 – voľby kandidáta na funkciu dekana JLF UK a zároveň požiadala prítomných 
o spropagovanie uvedených zasadnutí vo svojich volebných oblastiach. 

Predsedníčka AS ukončila zasadanie a poďakovala členom AS a Vedeniu JLF UK za 
pripomienky a rokovanie. 

 

UZNESENIA AS: 
 
27/2006 

AS JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 pís. i)  zákona o vysokých školách schvaľuje ďalšie 
podmienky prijatia na štúdium študijných programov uskutočňovaných na JLF UK. 



28/2006 

AS JLF UK v súvislosti so schválením ďalších podmienok prijatia na štúdium študijných 
programov uskutočňovaných na JLF UK poveruje p. dekana vypracovať podrobnú dopadovú 
štúdiu zohľadňujúcu priestorové, časové a personálne podmienky na uskutočnenie kvalitnej 
výučby prijatých študentov pre všetky študijné programy. Termín splnenia: október 2007.  

29/2006 

AS JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 pís. e/ zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Čl. 16. ods. 1 pís. e/ Štatútu JLF UK 
schvaľuje použitie finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov JLF 
UK na rok 2007. 

30/2006 

AS JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 pís. d)  zákona o vysokých školách schvaľuje návrh 
dekana na odvolanie h. doc. MUDr. Mojmíra Vrlíka, CSc. z funkcie člena Vedeckej rady JLF 
UK a schvaľuje návrh dekana na vymenovanie doc. MUDr. Juliána Hamžíka, CSc. a prof. 
MUDr. Andrey Čalkovskej, PhD. za členov Vedeckej rady JLF UK. 

31/2006 

AS JLF UK schvaľuje počet miest vedecko-výskumných zamestnancov JLF UK nasledovne: 

Pracovisko Počet miest 
Ústav anatómie 1 
Ústav histológie a embryológie 1 
Ústav lekárskej biochémie 2 
Ústav patologickej fyziológie 2 
Ústav verejného zdravotníctva 1 
Gynekologicko-pôrodnícka klinika 1 
Hematologicko-transfuziologická klinika 1 
I. interná klinika 1 
Klinika detí a dorastu 1 
Ortopedicko-traumatologická klinika 1 
Psychiatrická klinika 1 
Rádiodiagnostická klinika 1 
Spolu 14 

Obsadenie pracovných miest bude podmienené pridelením dostatočného objemu finančných 
prostriedkov zo zdrojov štátneho rozpočtu. 
 

V Martine dňa 15. 12. 2006 
 
 
 

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



 
 

Príloha č. 1 zápisnice 
 

ZLOŽENIE STÁLYCH KOMISIÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU  
JESSENIOVEJ LEKÁRSKEJ FAKULTY UK V MARTINE 

 
KOMISIA  PRE ROZPOČET A HOSPODÁRENIE AS JLF UK 

Predseda:  Ing. Anna Lepejová, CSc.       
Členovia:  Prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc.   

Doc. RNDr. Anna Drgová, CSc.    
MUDr. Stanislava Richterová, PhD.    
MUDr. Branislav Kolarovszki    
Ing. Miroslav Vrabec     
Stanislav Mandinec 
Anna Antošíková 

PEDAGOGICKÁ KOMISIA AS JLF UK 

Predseda: Prof. MUDr. Ján Hanáček, CSc.       
Členovia:  Prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc. 

Prof. MUDr. Dušan Meško, PhD. 
Doc. MUDr. Jozef Višňovský, CSc., mim. prof.   
Doc. Mgr. Katarína Žiaková, PhD., mim. prof.    
Doc. Ing. Helena Baráni, CSc.     
RNDr. Erika Halašová, PhD.   
Mgr. Simona Kelčíková     
Erika Belešová 
Marek Smolár 
Veronika Timková 
Ivan Kecskés 
Štefánia Čurillová 

PRÁVNA KOMISIA AS JLF UK 

Predseda: Doc. MUDr. Katarína Adamicová, PhD., mim. prof.   
Členovia:  Prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.    

Prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.  
Doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mim. prof.  
Doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc.   
MUDr. Karol Kajo, PhD.     
MUDr. Branislav Kolarovszki    
Barbora Kukučková 
Ľuboš Matovčík 
Juraj Sokol 
Katarína Makovická 

VEDECKÁ KOMISIA AS JLF UK 

Predseda: Prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.   
Členovia:  Prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.    

Prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc.    
Prof. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD. 
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Príloha č. 2 zápisnice 

 

Ďalšie podmienky prijatia uchádzačov na štúdium 
študijných programov uskutočňovaných na JLF UK 

v Martine v akademickom roku 2007/2008 

schválené na zasadaní Akademického senátu JLF UK v Martine  
dňa 27. novembra 2006 uznesením č. 27/2006. 

 
 
 
      Prijímacie konanie na Univerzite Komenského v Bratislave, Jesseniovej lekárskej 
fakulte v Martine (ďalej len „JLF UK“) pre akademický rok 2007/2008 sa uskutoční pre 
študijné programy: všeobecné lekárstvo, ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo, rádiologická 
asistencia, pôrodná asistencia, zubná technika, fyzioterapia a laboratórne vyšetrovacie 
metódy v zdravotníctve  v dňoch 11. - 15. júna 2007. Náhradný termín pre všetky študijné 
programy bude dňa 18. júna. 2007. 

 Študijné programy ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo, rádiologická asistencia, 
pôrodná asistencia, zubná technika, fyzioterapia a laboratórne vyšetrovacie metódy v 
zdravotníctve budú otvorené len v prípade, že do príslušného programu sa prihlási minimálne 
10 uchádzačov. JLF UK si vyhradzuje právo neotvoriť niektoré z uvedených študijných 
programov aj z iných dôvodov.   
 
 
1. ORGANIZÁCIA PRIJÍMACIEHO  KONANIA  
 
a/ Forma a predmety prijímacej skúšky 

-  Študijný program všeobecné lekárstvo: Prijímacia skúška sa uskutoční formou 
písomného testu z predmetov chémia a biológia. 

-  Študijné programy ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo, rádiologická asistencia, 
pôrodná asistencia, zubná technika, fyzioterapia a laboratórne vyšetrovacie metódy v 
zdravotníctve: Prijímacia skúška sa uskutoční formou písomného testu z predmetov biológia 
a somatológia.  

Testy budú zostavené tak, aby: 
- otázky svojim obsahom a rozsahom neprekročili rámec vedomostí požadovaných na úspešné 
ukončenie úplného stredného vzdelania, 
- formulácie otázok a príslušných štyroch variantov odpovedí umožnili výber jedinej a 
jednoznačne správnej odpovede. 
 
b/ Spôsob prípravy testov na prijímacie skúšky: 

Sady otázok s jedinou správnou odpoveďou, ktorá bude jednoznačne formulovaná, 
odovzdajú zodpovední zostavovatelia prodekanom pre pedagogickú činnosť v elektronickej 
forme. Ústav informačných technológií JLF UK vygeneruje z dodaných otázok a odpovedí 
originálne testy:  

-  pre uchádzačov o štúdium v študijnom programe všeobecné lekárstvo pozostávajúce zo 160 
otázok - 80 otázok z predmetu biológia a 80 otázok z predmetu chémia. Počet originálnych 
testov bude určený počtom prihlásených uchádzačov, 



-  pre uchádzačov o štúdium v študijných programoch ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo, 
rádiologická asistencia, pôrodná asistencia, zubná technika, fyzioterapia a laboratórne 
vyšetrovacie metódy –  v dennej a externej forme štúdia pozostávajúce zo 100 otázok – 70 
otázok z predmetu biológia a 30 otázok z predmetu somatológia.  Počet originálnych testov 
bude stanovený počtom prihlásených uchádzačov.  

 
Zodpovední zostavovatelia testov zabezpečia, aby od nich a od ďalších pracovníkov, 

ktorých poveria prípravou testových otázok a odpovedí nedošlo k úniku informácií týkajúcich 
sa znenia otázok v testoch. Všetci pracovníci, ktorí budú pripravovať, alebo kontrolovať testy 
podpíšu prehlásenie, ktorým sa zaviažu, že z ich strany nedôjde k úniku informácií týkajúcich 
sa znenia otázok v testoch.  
 
c/ Spôsob hodnotenia testov:         

Čas na vypracovanie 160 otázok pre študijný program všeobecné lekárstvo je 135 
minút. Čas na vypracovanie 100 otázok pre študijné programy ošetrovateľstvo, verejné 
zdravotníctvo,  rádiologická asistencia, pôrodná asistencia, zubná technika, fyzioterapia, 
laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve – v dennej alebo externej forme štúdia je 
100 minút. Za každú správnu odpoveď získa uchádzač jeden bod.  

Vyhodnocovanie správnosti odpovedí sa bude robiť bez možností akéhokoľvek zásahu 
zvonku. Pomocou OMR scannera sa sníme čiarový kód s identifikačným číslom uchádzača a 
čiarový kód s číslom príslušného testu. Zároveň sa snímu odpovede uchádzača. Na základe 
porovnania odpovedí uchádzača so súborom správnych odpovedí počítač priradí k 
príslušnému identifikačnému číslu uchádzača zodpovedajúci počet bodov. Celé 
vyhodnocovanie prebehne bez poznania mena pisateľa testu.  Po určení poradia uchádzačov 
podľa počtu získaných bodov sa následne vykoná aj manuálna kontrola správnosti 
vyhodnotenia a správnosti stanoveného poradia uchádzačov. 
 
d/ Termín a spôsob prihlasovania uchádzačov o štúdium:  

Uchádzači o štúdium na JLF UK sa môžu prihlásiť do 28. februára 2007 vrátane. Pre 
posúdenie dodržania termínu prihlásenia je rozhodujúci dátum na pečiatke pošty, na ktorej 
bola zásielka podaná. Podmienkou registrácie uchádzača je riadne vyplnená prihláška a 
zaplatený poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (ďalej len 
„poplatok“) vo výške Sk 1.500,–  na adresu: JLF UK Martin, Záborského 2, 036 45 Martin, 
na účet v ŠP číslo 7000134502/8180, konštantný symbol – 0308, variabilný symbol - 2007. 
Pre študijný program rádiologická asistencia v dennej forme sa vyžaduje lekárske potvrdenie 
o zdravotnej spôsobilosti na prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia. Pri externej forme štúdia 
sa vo všetkých študijných programoch vyžaduje dvojročná odborná prax podľa 
zdravotníckych kategórií zodpovedajúca príslušnému študijnému programu (potvrdenie sa 
zasiela spolu s prihláškou na štúdium). 

Uchádzači, ktorí majú záujem zúčastniť sa prijímacej skúšky na viacero 
študijných programov, musia zaslať na každý študijný program  samostatnú  prihlášku 
a platbu a zúčastniť sa prijímacích skúšok na každý študijný program.  

e/ Podmienky účasti na prijímacej skúške: 

Prijímacej skúšky na JLF UK sa môže zúčastniť každý uchádzač o štúdium s 
občianstvom Slovenskej republiky, ktorý do vyššie určeného dátumu zašle riadne vyplnenú 
prihlášku, zaplatí poplatok, pri prezentácii na prijímacej skúške sa preukáže originálom alebo 
úradne overenou fotokópiou maturitného vysvedčenia a preukazom totožnosti. Uchádzači, 
ktorí v akademickom roku 2006/2007 študujú v programe International Baccalaureate (IB), 
predložia na prijímacej skúške originál, alebo úradne overenú fotokópiu Interného 
maturitného hodnotenia. Uchádzači, ktorí ukončili stredoškolské štúdium na zahraničných 



stredných školách predložia doklad o ukončení štúdia nostrifikovaný podľa platných 
predpisov. Uchádzači z krajín EU o štúdium v  slovenskom jazyku, ktorí vykonajú prijímaciu 
skúšku v  slovenskom jazyku, budú študovať za tých istých podmienok ako študenti SR.  
 
f/ Kontrola priebehu prijímacích skúšok: 

Pre každý priestor, v ktorom sa bude prijímacia skúška vykonávať a pre každý deň jej 
konania, bude dekanom vymenovaná dozorná komisia. Jej úlohou bude najmä inštruovať 
uchádzačov o organizácii prijímacej skúšky a kontrolovať jej priebeh. 

      Kontrolu priebehu prijímacích skúšok budú priebežne vykonávať členovia vedenia 
fakulty. Nezávisle od nich bude kontrolu vykonávať aj Akademický senát JLF UK. Pre každý 
deň prijímacej skúšky budú spomedzi rodičov uchádzačov alebo sprevádzajúcich osôb 
vylosovaní laickí pozorovatelia. Títo sú oprávnení zúčastniť sa celej prijímacej skúšky ako 
pozorovatelia a sledovať priebeh jej vyhodnocovania. Prítomnosť osôb, ktoré kontrolujú 
priebeh prijímacej skúšky nesmie rušiť, ani iným spôsobom ovplyvňovať jej priebeh. 
 
 
2. KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE NA JEDNOTLIVÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY: 
 
Základná podmienka prijatia - je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného 
stredného odborného vzdelania.  

Ďalšia podmienka prijatia  - úspešné vykonanie prijímacej skúšky. 

Cieľom prijímacieho konania je zabezpečiť, aby boli na štúdium prijatí uchádzači 
s najlepšími vedomosťami, čo vytvára základný predpoklad pre ich úspešné štúdium.  

Jediným kritériom pre prijatie na  JLF UK  je taký bodový zisk z písomného testu, 
ktorý zaradí uchádzača, ktorý sa zúčastnil prijímacej skúšky medzi: 

-  v študijnom programe všeobecné lekárstvo - šesťročné doktorské štúdium - prvých 100 
miest podľa poradia,   

- v študijnom programe ošetrovateľstvo prvých 50 miest podľa poradia pre 3-ročné 
bakalárske  štúdium - denná forma,  prvých 50 miest podľa poradia pre 3-ročné 
bakalárske štúdium – externá forma, 

-  v študijnom  programe  verejné zdravotníctvo prvých 20 miest podľa poradia pre 3-
ročné bakalárske štúdium – denná  forma, prvých 20 miest podľa poradia pre 3-
ročné bakalárske štúdium – externá forma, 

-  v študijnom programe rádiologická asistencia prvých 20  miest podľa poradia pre 
3-ročné bakalárske štúdium – denná  forma, prvých 20  miest podľa poradia pre 3-
ročné bakalárske štúdium – externá forma, 

-  v študijnom programe pôrodná asistencia prvých 20  miest podľa poradia pre 3-
ročné bakalárske štúdium – denná  forma, prvých 20  miest podľa poradia pre 3-
ročné bakalárske štúdium – externá forma, 

-  v študijnom programe zubná technika prvých 20 miest podľa poradia pre 3-ročné 
bakalárske štúdium – externá forma,  

-  v študijnom programe fyzioterapia prvých 20 miest  podľa poradia pre 3-ročné 
bakalárske štúdium – denná  forma, prvých 20 miest podľa poradia pre 3-ročné 
bakalárske štúdium – externá forma, 



-  v študijnom programe laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve prvých 20 
miest  podľa poradia pre 3-ročné bakalárske štúdium – denná  forma, prvých 20 
miest podľa poradia pre 3-ročné bakalárske štúdium – externá forma, 

      Naplnenie uvedeného počtu miest v jednotlivých študijných programoch sa 
dosiahne postupným prijímaním študentov podľa poradia určeného počtom získaných 
bodov v testoch a  v súlade s § 58 ods. 10 zákona č. 131/2002. 

 V prípade, že počet prihlásených uchádzačov v niektorom študijnom programe 
bude menší, ako je plánovaný počet prijatých, môže dekan fakulty uchádzačom v danom 
študijnom programe odpustiť prijímaciu skúšku ako ďalšiu podmienku prijatia. Pre 
týchto uchádzačov bude platiť len základná podmienka prijatia.  

 

3. SPÔSOB ZVEREJNENIA VÝSLEDKOV PRIJÍMACIEHO KONANIA 
   

 Priebežné výsledky – dosiahnuté počty bodov v testoch budú  zverejnené každý deň 
konania prijímacej skúšky na výveske fakulty a na internete. Rozhodnutia o prijatí resp. 
neprijatí na štúdium budú písomne odoslané najneskôr 30 dní od overenia splnenia 
podmienok prijatia na štúdium.  
 
 
4. PRIJÍMANIE ABSOLVENTOV BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA NA 

MAGISTERSKÉ   ŠTÚDIUM 
 

Podmienky prijatia absolventov bakalárskeho stupňa na magisterský stupeň  
v študijnom  programe ošetrovateľstvo a verejné zdravotníctvo v dennej a externe forme 
štúdia sú:  

Základná podmienka:  

Úspešné absolvovanie študijného programu 1.  stupňa   

Ďalšie podmienky:  

1.  Dosiahnutie študijného priemeru za celé štúdium do 1,6 pre študentov študujúcich 
v klasickom systéme štúdia, alebo váženého študijného priemeru do 1,6 pre študentov 
študujúcich v kreditovom systéme štúdia.  

2.  Bodový zisk z písomného testu u uchádzačov splňujúcich kritérium študijného priemeru, 
ktorý ich zaradí podľa úspešnosti v poradí medzi:   

-  v študijnom programe ošetrovateľstvo prvých 50 miest podľa poradia pre 2-ročné 
magisterské  štúdium - denná forma,  prvých 50  miest podľa poradia pre 2-ročné 
magisterské  štúdium – externá forma, 

-  v študijnom  programe  verejné zdravotníctvo  prvých 20 podľa poradia pre 2-ročné 
magisterské  štúdium - denná forma,  prvých 20  miest podľa poradia pre 2-ročné 
magisterské  štúdium – externá forma.  

 
V prípade, že počet prihlásených uchádzačov v niektorom študijnom programe 

bude menší, ako je plánovaný počet prijatých, môže dekan fakulty uchádzačom v danom 
študijnom programe odpustiť prijímaciu skúšku ako ďalšiu podmienku prijatia. Pre 
týchto uchádzačov bude platiť len základná podmienka prijatia a ďalšia podmienka 
dosiahnutého študijného priemeru za predchádzajúce štúdium. 

Prihlášky na magisterské štúdium je potrebné zaslať do 30. 6. 2007. Podmienkou 
registrácie uchádzača je riadne vyplnená prihláška a zaplatený poplatok za materiálne 



zabezpečenie prijímacieho konania vo výške Sk 1.500,– na adresu: JLF UK Martin, 
Záborského 2, 036 45 Martin, na účet v ŠP číslo 7000134502/8180, konštantný symbol – 
0308, variabilný symbol - 2007. K prihláške je potrebné doložiť overenú  fotokópia Bc. 
diplomu, výpis dosiahnutých študijných výsledkov v predchádzajúcom štúdiu (okrem 
uchádzačov, ktorí ukončili štúdium na JLF UK), stručný podpísaný životopis, lekárske 
potvrdenie o spôsobilosti k štúdiu.  Absolventi bakalárskeho štúdia v akademickom roku 
2006/2007, ktorým do 30. 6. 2007 nebude vydaný bc. diplom,   predložia požadovanú overenú 
fotokópiu bakalárskeho diplomu najneskôr do 23. 7. 2006.  

Termín konania prijímacej skúšky: 23. 8. 2007. 

Prijímacia skúška v študijnom programe ošetrovateľstvo bude pozostávať z 50 otázok 
klinického ošetrovateľstva. 

Prijímacia skúška v študijnom programe verejné zdravotníctvo bude pozostávať z 50 otázok 
z verejného zdravotníctva. 
 
 
5. PRIJÍMACIE KONANIE UCHÁDZAČOV NA DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM 
 

Dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine 
vyhlási začatie prijímacieho konania na doktorandské štúdium dennou/externou formou 
v akademickom roku 2007/2008 v nasledujúcich akreditovaných študijných odboroch: 

� anatómia, histológia a embryológia 
� normálna a patologická fyziológia  
� vnútorné choroby 
� chirurgia 
� gynekológia a pôrodníctvo   
� pediatria 
� dermatovenerológia 
� otorinolaryngológia 
� toxikológia 
� patologická anatómia, súdne lekárstvo  
� urológia 
� ošetrovateľstvo  
� farmakológia  
� klinická farmakológia  
� biochémia 
� verejné zdravotníctvo 
� (lekárska biofyzika- v štádiu akreditácie) 

 
Podmienky:  

- ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore, prípadne v príbuznom odbore; 
- úspešné absolvovanie prijímacieho pohovoru z odboru a svetového cudzieho jazyka; 
- voľné školiace kapacity školiteľov príslušného odboru; 
- limit počtu pridelených miest doktorandov dennej formy. 

 
Počty miest:  
Podľa počtu pridelených miest doktorandov dennej formy a voľných školiacich kapacít 
školiteľov príslušného odboru. 
Harmonogram prijímacieho konania:  
Oslovenie akreditovaných pracovísk o nahlásenie tém a školiteľov do 23. februára 2007.   
Nahlásenie tém a školiteľov z pracovísk na referát doktorandského štúdia do 16.3.2007. 
Zverejnenie oznamu v masovokomunikačných prostriedkoch a na internete do 30.3.2007.  
 



S témami dizertačných prác, o ktoré sa možno v rámci prijímacieho konania uchádzať 
bude možné sa oboznámiť na Dekanáte JLF UK alebo web stránke JLF UK 
http://www.jfmed.uniba.sk . 

Prijímanie prihlášok na doktorandské štúdium do 1.6.2007. 
Pozvanie uchádzačov: do 15.6.2007. 
Prijímacie pohovory: 3. – 4. 7.2007. 
Oznámenie o výsledku prijímacích pohovorov: do 30 dní  

Poplatok za prijímací pohovor: 1500,- Sk (netýka sa uchádzačov o dennú formu štúdia 
a zamestnancov UK).   

 
 
6. PRIJÍMACIE KONANIE  UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM V JAZYKU 

ANGLICKOM (SAMOPLATCOVIA) 

Prijímacie konanie na  JLF UK pre  uchádzačov o štúdium všeobecného lekárstva v 
jazyku anglickom (samoplatcovia) pre akademický rok 2007/2008 sa uskutoční v termínoch 
určených na základe zmluvných vzťahov medzi JLF UK a príslušnou právnickou osobou 
cudzieho štátu. Prijímacie konanie pre  uchádzačov v jazyku anglickom, ktorí budú študovať 
na vlastné náklady ako fyzické osoby, sa uskutoční v dvoch termínoch - začiatok júla 2007 a 
začiatok augusta 2007. Prijímacia skúška sa uskutoční formou písomného testu v anglickom 
jazyku z predmetov biológia a chémia v rozsahu stredoškolského učiva. Cieľom prijímacieho 
konania je zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami 
a predpokladmi, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopností na štúdium. V celkovom bodovom 
zisku z prijímacieho konania je zahrnutý len skutočný bodový zisk z písomného testu. 

    Prihlášku na prijímacie konanie predkladajú  uchádzači - fyzické osoby - v dvoch 
termínoch - do 15. júna 2007 pre prijímacie konanie v júli, alebo do 15. júla 2007 pre 
prijímacie konanie v auguste. Súčasťou prihlášky pre všetkých  uchádzačov sú nasledovné 
materiály a doklady, ak to nie je zmluvne určené inak: 1/ oficiálne certifikáty o úspešnom 
ukončení úplného stredoškolského vzdelania spolu s autorizovaným prekladom do jazyka 
anglického, 2/ oficiálne lekárske potvrdenie o aktuálnom zdravotnom stave uchádzača vrátane 
výsledku testu HIV, 3/ životopis, 4/ rodný list, 5/ kópia pasu, 6/ štyri fotografie. Spôsob 
zverejnenia výsledkov prijímacieho konania sa uskutoční formou určenou na základe 
zmluvných vzťahov medzi  JLF UK a príslušnou právnickou osobou cudzieho štátu. Výsledky 
prijímacieho konania pre fyzické osoby budú oznámené na adresu uchádzača do 3 týždňov od 
jeho ukončenia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Príloha č. 3 zápisnice 
 

Uznesenie Akademického senátu Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 
o použití finančných prostriedkov z vlastných výnosov  

a nedotačných zdrojov JLF UK na rok 2007 
zo dňa 27. novembra 2006 

 

Akademický senát Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine (ďalej len „JLF UK“) 
určuje finančné prostriedky z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK a oblasti ich 
použitia vo finančnom roku 2007 takto: 
 

§ 1 
Vymedzenie niektorých pojmov 

 
Finančným rokom sa pre účely tohto uznesenia rozumie: 

a) akademický rok 2006/2007 pre oblasť výpočtu príjmov a priamych nákladov za 
výučbu zahraničných študentov, 

b) kalendárny rok 2007 pre oblasť použitia zostatku finančných prostriedkov z vlastných 
výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK. 

 
§ 2 

Zdroje rozdelenia a disponibilný zostatok 
 

(1) Zdrojmi rozdelenia na finančný rok 2007 sú: 
a) zostatok finančných prostriedkov z nedotačných príjmov k 31. 8. 2006; 
b) školné získané za výučbu zahraničných študentov – samoplatcov v ak. r. 

2006/2007, ktoré je znížené o predpokladanú výšku priamych nákladov súvisiacich 
so zabezpečením ich štúdia. 

(2) Zostatok finančných prostriedkov z nedotačných príjmov podľa § 2 ods. 1 písm. a) 
predstavuje deficit vo výške 457.066,– Sk. 

(3) Predpokladaná výška školného za výučbu zahraničných študentov – samoplatcov v ak. 
r. 2006/2007 predstavuje čiastku 30,000 tis. Sk. 

(4) Predpokladaná výška priamych nákladov súvisiacich so zabezpečením štúdia 
zahraničných študentov – samoplatcov v ak. r. 2006/2007 predstavuje čiastku 9,430 tis. 
Sk a rezerva 0 tis. Sk. 

(5)   Celková výška fakultného zostatku z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK 
na finančný rok 2007 predstavuje čiastku 29,543 tis. Sk, výška disponibilného zostatku 
(po odpočítaní priamych nákladov 9,430 tis. Sk) predstavuje sumu 20,113 tis. Sk. 

 
§ 3 

Použitie zdrojov 

(1) Finančné prostriedky vymedzené v § 2 sa použijú prednostne na úhradu: 
a) nevyhnutných nákladov potrebných na zabezpečenie a udržanie dosahovaných 

príjmov, 
b) nákladov súvisiacich so zabezpečením bežnej prevádzky, základných pedagogických a 

vedeckých činností vysokej školy, jej účelových zariadení a informačných pracovísk, 
c) nákladov bezprostredne súvisiacich s poskytovaním liečebno-preventívnej 

starostlivosti na výučbových základniach JLF UK a MFN, 
d) bežných a kapitálových výdavkov nezahrnutých v rozpise prostriedkov štátneho 

rozpočtu, 
e) výdavkov určených na zlepšenie a skvalitnenie podmienok práce. 



(2) Použitie zdrojov je viazané na plnenie základných funkcií a poslania vysokej školy, ako aj 
na zhodnocovanie hnuteľného a nehnuteľného majetku UK v užívaní JLF UK. 

(3) Finančné prostriedky sa čerpajú v súlade so zákonom NR SR č. 523/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako i 
ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. Za čerpanie finančných prostriedkov 
zodpovedá a o ich použití rozhoduje dekan fakulty. 

(4) Oblasti použitia zdrojov sú uvedené v prílohe č. 1 tohto uznesenia, ktorá tvorí ich 
neoddeliteľnú súčasť. 

 
§ 4 

Záverečné ustanovenia 
 

(1) Prečerpanie, resp. nedočerpanie finančných prostriedkov v jednotlivých oblastiach 
použitia sa zohľadní pri ročnom zúčtovaní príjmov a výdavkov nedotačných zdrojov za 
finančný rok 2007.  

(2) Finančné prostriedky určené pracoviskám, účelovým zariadeniam a zamestnancom JLF 
UK vo forme: 
- príspevku na základe dosiahnutých výsledkov pracoviska (zamestnanca), 
- dotácie, 
- iných príspevkov, 
je možné kumulovať v lehote max. 2 po sebe nasledujúcich finančných rokov. 

(3) Lehotu podľa ods. 2 možno v prípade oprávnenej a opodstatnenej požiadavky 
predloženej zodpovedným vedúcim predĺžiť najviac o 1 finančný rok. O žiadosti 
predloženej do 10 dní pred ukončením finančného roka rozhoduje s definitívnou 
platnosťou dekan fakulty. 

(4) Všetky zostatky finančných prostriedkov nevyčerpané v stanovenej 2-ročnej lehote 
podľa ods. 2 sa zahŕňajú do zdrojov rozdelenia na ďalší finančný rok. 

(5) Požiadavky na založenie objednávky (žiadanky) je možné predkladať najneskôr do 15. 
novembra 2007. 

(6) Všetci vedúci pracovísk, účelových zariadení, informačných pracovísk a vedúci 
fakultných projektov výskumných úloh sú zodpovední za účelné a hospodárne 
nakladanie s pridelenými finančnými prostriedkami. 

(7) Toto uznesenie nadobúda účinnosť dňom 27. novembra 2006. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRÍLOHA Č. 1 

 
Rozdelenie finančných prostriedkov  

z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK na rok 2007 
zo dňa 27. novembra 2006 

 
 

   v tis. Sk 

P. č. Oblasť použitia Návrh  

1. Dotácia do mzdového fondu JLF UK 8,500 

2. Príspevky zamestnávateľa do poistných fondov a NÚP 3,000 

3. Dotácia pracoviskám a zamestnancom za dosiahnuté výsledky 
(kritériá sú uvedené v prílohe č. 2 a rozdelenie je uvedené 
v prílohe č. 4) 

2,463 

4. Opravy a rekonštrukcia pracovísk na Sklabinskej ul. č. 26  
(Oddelenie hygieny, Ústav mikrobiológie a imunológie, Ústav 
farmakológie, domovnícky byt) 

2,500 

5. Zakúpenie úžitkového motorového vozidla – pre 5 osôb 
s väčšou ložnou plochou (zabezpečenie prevádzky vrátane 
rozvozu obedov) 

600 

6. Príspevok na vydanie Acta Medica Martiniana 50 

7. Príspevok na úhradu nákladov s družobnými fakultami a VŠ 50 

8. Príspevok na podporu činnosti KVŠ 200 

9. Odmeny a príspevky študentom: 
- kvalifikovaní stážisti 
- prospechové a motivačné štipendiá  
- dozor v počítačových učebniach 

250 
0 

150 
100 

10. Príspevok účelovým zariadeniam a pracoviskám 
a/ KŠIS (základná študijná a odborná literatúra) 
b/ UIT (správa a rekonštrukcia siete, prevádzka     
     a údržba HW a SW) 
c/ Fotolaboratórium a pracovisko audiovizuálnej techniky 

400 
300 
50 
 

50 

11. Tvorba rezervy na výstavbu „Auly JLF UK“  2,100 

  SPOLU: 20,113 

 Disponibilný zostatok finančných prostriedkov z vlastných 
výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK 

20,113 

 

  

 

 

 

 



PRÍLOHA Č. 2 

Kritériá rozdelenia finančných prostriedkov z nedotačných zdrojov (k položke č. 3) 

 Základné kritériá, ktoré budú zohľadňované pri určovaní dotácie pracoviskám 
a zamestnancom JLF UK: 

1. Jednorázový príspevok vo výške 35.000,-- Sk pre každé pracovisko, ktoré malo v roku 
2005 uverejnenú aspoň 1 publikáciu in extenso, kde je jeho zamestnanec JLF UK 
a interný doktorand JLF UK  uvedený ako prvý autor. 

2. Finančný príspevok vo výške 12.000,-- Sk za: 
- vedeckú monografiu uverejnenú v domácich a zahraničných vydavateľstvách, 
- učebnicu, 
- vedeckú prácu uverejnenú v karentovaných zahraničných časopisoch. 

3. Finančný príspevok vo výške 9.500,-- Sk za vedecké práce uverejnené v domácich 
karentovaných časopisoch. 

4. Finančný príspevok vo výške 6.000,-- Sk za: 
- odbornú knižnú publikáciu uverejnenú v domácich vydavateľstvách 
- kapitolu v monografiách vydaných v domácich a zahraničných vydavateľstvách 
- kapitolu vo vysokoškolských učebniciach 
- skriptá a učebné texty 

5. Finančný príspevok vo výške 3.500,-- Sk za vedecké práce uverejnené v zahraničných 
časopisoch. 

6. Finančný príspevok vo výške 2.500,-- Sk za vedecké práce uverejnené v domácich 
časopisoch. 

7. Každý príspevok uvedený v bodoch 2. – 6. sa v prípade spoluautorstva zamestnancov 
z viacerých pracovísk rovnomerne delí. 

 Ďalšie kritériá zohľadňované pri určovaní príspevku pracoviskám a zamestnancom: 

1. Publikačná aktivita a citačný ohlas vedecko-výskumnej činnosti pracoviska. 
2. Získavanie grantovej podpory pre vedecko-výskumnú činnosť na pracovisku. 
3. Organizovanie vedeckých a odborných podujatí (kongres, sympózium, konferencia). 
4. Odborný rast zamestnancov (habilitácie, inaugurácie, úspešne ukončené PhD. práce) a 

zapojenie pracoviska do doktorandského štúdia. 
5. O konečnom pridelení príspevku rozhoduje dekan fakulty. 

Poznámky: 

a/  Monografia – je zverejnená pôvodná monotematická vedecká alebo umelecká práca 
obsahujúca vedecký alebo umelecký prínos. 

b/  Odborná publikácia – práca, ktorá nemá vedecko-objaviteľský charakter, ale jej 
spracovanie si vyžaduje vysokú odbornú kvalifikáciu autora. 

Pre všetky knižné publikácie platí rozsah minimálne 3 autorské hárky (1 AH – 16 
tlačiarenských strán) a musí byť prístupná vo verejnej distribučnej sieti. 

c/  Kapitola vo vedeckých alebo umeleckých monografiách, odborných knižných 
publikáciách a vysokoškolských učebniciach – kapitola v publikácii (pri viacerých 
autoroch), ktorá svojim rozsahom a obsahom nespĺňa požiadavky na monografiu a má 
rozsah najmenej 1 AH. 

 
 
 



     PRÍLOHA Č. 3 
 

Rozhodnutie dekana JLF UK v Martine 
o vypísaní ceny dekana JLF UK  

za prácu publikovanú v karentovanom časopise 
(k položke č. 3) 

 
 
 V súlade s Čl. 21 Štatútu JLF UK v Martine a po prerokovaní vo vedení fakulty 
dňa 27. novembra 2006 vypisujem mimoriadnu finančnú odmenu vo výške 8.000,- Sk 
zamestnancom JLF UK za prácu publikovanú v karentovanom časopise takto: 
 

1) Odmena je určená pre každú vedeckú, resp. vedecko-odbornú prácu, ktorá bola 
publikovaná in extenso v karentovanom domácom, alebo zahraničnom 
časopise. 

 
2) Odmena je určená zamestnancom JLF UK, ktorí sú autormi práce podľa bodu 

1) a to bez ohľadu na ich počet, prvoautorstvo, resp. spoluautorstvo, t.j. výška 
odmeny je rovnaká bez ohľadu na počet autorov. 

 
3) V prípade viacpočetného autorstva bude odmena určená tomu zamestnancovi 

JLF UK, ktorý je v zozname autorov uvedený na prvom mieste. 
 

4) Autor, resp. autori predložia po uverejnení práce v karentovanom časopise jej 
reprint, resp. kópiu na Referát vedecko-výskumnej činnosti a zahraničných 
stykov prodekanovi pre vedecko-výskumnú činnosť. 

 
5) Prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť po preverení splnenia stanovených 

podmienok predkladá návrh na udelenie mimoriadnej odmeny dekanovi JLF 
UK. Mimoriadna odmena sa priznáva z finančných prostriedkov schválených 
AS JLF UK v pol. č. 3. 

 
6) Mimoriadna odmena sa vypláca v najbližšom výplatnom termíne. 

 
7) Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 27. novembra 2006. 

 
 

 
 
 
 
 

Prof. MUDr. Ján D a n k o, CSc., v. r. 
dekan JLF UK 

 
 
 


