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Z á p i s n i c a 
zo zasadania Akademického senátu Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 13. decembra 2021 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prítomní: podľa prezenčných listín (21 zamestnancov prezenčne, 1 dištančne, 1 ospravedlnený, 5  
študentov prezenčne, 5 dištančne, 2 ospravedlnení) 



1. Otvorenie a schválenie programu 

Zasadnutie AS JLF UK otvoril a viedol predseda akademického senátu fakulty prof. MUDr. Mirko 
Zibolen, CSc., ktorý skonštatoval, že prezenčne a dištančne je prítomná nadpolovičná väčšina členov 
a AS JLF UK je uznášaniaschopný. 
 
Členovia AS JLF UK schválili nasledovný program: 

1. Otvorenie a schválenie programu  
2. Schválenie overovateľov zápisnice  
3. Dlhodobý zámer rozvoja Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského 
     v Bratislave na roky 2021 – 2027 
4. Návrh dekanky na zmenu Organizačného poriadku JLF UK   
5. Informácie Vedenia JLF UK  
6. Rôzne  
 

Hlasovanie Za Proti Zdržal sa 

Program 32 0 0 

 
2. Schválenie overovateľov zápisnice 

Predsedníctvo AS JLF UK navrhlo za overovateľov zápisnice prof. MUDr. Tibora Bašku, PhD. 
a Katarínu Kučeríkovú. 

Hlasovanie Za Proti Zdržal sa 

Overovatelia 32 0 0 

 
3. Dlhodobý zámer rozvoja Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského 

v Bratislave na roky 2021 – 2027 

Dlhodobý zámer fakulty predložila dekanka. Vedecká komisia AS JLF UK odporučila návrh schváliť 
bez pripomienok. Do diskusie sa zapojili doc. Mellová a doc. Biringer, ktorí pripomienkovali 
príjmanie vysokého počtu uchádzačov o nelekárske študijné programy, ktorým sčasti chýba 
všeobecné vzdelanie z biológie a chémie a na to nadväzujúce predmety. Cieľom univerzitného 
vzdelania na JLF UK v Martine sú kvalitní absolventi, nie je možné akceptovať kvantitu na úkor 
kvality. Dekanka prítomným objasnila, že JLF UK musí vychádzať v ústrety aj súčasnej spoločenskej 
požiadavke (dlhodobý nedostatok sestier a pôrodných asistentiek v zdravotníckych zariadeniach). 
Základnou podmienkou prijímania uchádzačov o NŠP v dennej forme je priemer známok na 
koncoročných vysvedčeniach za posledné tri roky štúdia na strednej škole (najviac 1,87). Filozofiu 
navýšenia z hľadiska potrieb slovenských nemocníc objasnil a podporil aj predseda AS. Mgr. 
Lepiešová bližšie vysvetlila situáciu s nedostatkom sestier v zdravotníckych zariadeniach. Ostatní 
členovia AS nemali pripomienky a prijali uznesenie č. 1/7/2021. 

Hlasovanie Za  Proti Zdržal sa  

Dlhodobý zámer JLF UK 2021-2027 32 0 0 

 
4. Návrh dekanky JLF UK na zmenu Organizačného poriadku JLF UK 

Návrh predložila a zdôvodnila dekanka. Počas rozpravy z členov AS nikto nemal pripomienky. AS 
JLF UK prijal k tomuto bodu uznesenie č. 2/7/2021. 

Hlasovanie  Za Proti Zdržal sa 

Zmena Organizačného poriadku JLF UK 32 0 0 

 
 
 



5. Informácie Vedenia JLF UK 
prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc., dekanka JLF UK 

- informovala o záverečnom stanovisku MŽP SR, odboru posudzovania vplyvov na životné 
prostredie k výstavbe novej nemocnice v Martine, 

- informovala o požiadavke MZ SR na uvoľnenie študentov pre pomoc v nemocniciach, 
ambulanciách a pri očkovaní z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie, 

- informovala o  situácii s novelou VŠ zákona, 
- informovala o osadení plastiky J. Jessenia v priestoroch pred Aula Magna 
- informovala, že JLF UK v Martine bude mať zastúpenie na EXPO2020 v Dubaji v dňoch od 15. 

do 20. 12. 2021. 
 
Ing. Ľ. Červeňová 

- informovala o schválení dvoch žiadostí študentov JLF UK podaných v rámci grantovej 
schémy UK na financovanie aktivít, 

- poukázaní dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie prevádzky a činností fakulty na 
mesiac december 2021, 

- informovala, že na účet prišla dotácia na prefinancovanie výdavkov za rekreácie 
zamestnancov realizované v roku 2021, 

- informovala o prenesení povinnosti uhrádzať náklady počas pandemickej práceneschopnosti 
na zamestnávateľa (prvých desať dní vypláca náhradu príjmu zamestnávateľ), 

- informovala o príprave podkladov do Plánu verejného obstarávania JLF UK na rok 2022, 
- informovala, že na RUK bol zaslaný návrh prioritnej požiadavky na realizáciu investičných 

akcií financovaných z kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu na rekonštrukciu, 
modernizáciu, príp. odstránenie havarijných stavov (rekonštrukcia strechy nad blokom „A“ 
Teoretických ústavov Viliama Mézeša v predpokladanej výške cca 120 tis. eur), 

- informovala o spustení registrácie na prípravné kurzy na prijímacie skúšky na AR 2022/2023. 
 

6. Rôzne 
prof. MUDr. I. Tonhajzerová, PhD. 

- podala informácie ako zástupca JLF UK v Martine zo zasadnutia Rady VŠ týkajúce sa novely 
VŠ zákona.  
 

 
V Martine dňa   14. 12. 2021 
 
 
Zápisnicu zapísala:   Bc. Ing. Zuzana Buchová 
 

Zápisnicu overili:  prof. MUDr. Tibor Baška, PhD. 

    Katarína Kučeríková 
 
 
Zápisnicu schválil:  prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc., predseda AS JLF UK  


