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Z á p i s n i c a 
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konaného dňa 22. novembra 2021 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prítomní: podľa prezenčných listín (17 zamestnancov prezenčne, 3 dištančne, 3 ospravedlnení, 10  
študentov prezenčne, 2 dištančne) 



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. Odovzdanie osvedčení o zvolení a sľub novozvolených členov AS JLF UK  
4. Voľba ďalšieho člena Predsedníctva AS JLF UK za študentskú časť AS JLF UK  
5. Doplnenie stálych komisií  
6. Návrh dekanky JLF UK na zmenu funkčnej štruktúry Centra podpory medicínskeho 
vzdelávania JLF UK  
7. Návrh dekanky JLF UK na zmenu názvu Chirurgickej kliniky a transplantačného centra JLF UK 
a UNM  
8. Návrh dekanky JLF UK na zriadenie vedecko-výskumného pracoviska JLF UK – Biobanka pre 
nádorové a zriedkavé ochorenia a úpravu počtu a štruktúry ostatných nepedagogických 
zamestnancov  
9. Návrh dekanky JLF UK na organizačné zabezpečenie a podmienky prijatia na doktorandské 
štúdium na akademický rok 2022/2023  
10. Návrh dekanky JLF UK na výšku školného a poplatkov súvisiacich so štúdiom v AR 
2022/2023  
11. Informácie Vedenia JLF UK  
12. Rôzne 

Hlasovanie Za Proti Zdržal sa 

Program 32 0 0 

 
 

2. Schválenie overovateľov zápisnice 

Predsedníctvo AS JLF UK navrhlo za overovateľov zápisnice doc. MUDr. Š. Siváka, PhD. a M. 
Mikitovú. 

Hlasovanie Za Proti Zdržal sa 

Overovatelia 32 0 0 

 
 

3. Odovzdanie osvedčení o zvolení a sľub novozvolených členov AS JLF UK 

V doplňovacích voľbách konaných dňa 18. októbra 2021 boli do študentskej časti AS zvolení Miroslav 
Machala a Matúš Takáč. Všetci noví členovia zložili sľub člena akademického senátu a prevzali si 
osvedčenie o zvolení od predsedu AS JLF UK prof. MUDr. M. Zibolena, CSc. v zastúpení 
predsedníčky volebnej komisie doc. Ing. Z. Tatarkovej, PhD. 

V zmysle Čl. 4 ods. 3 Rokovacieho poriadku AS JLF UK prijal senát sľub novozvolených členov AS JLF 
UK v znení podľa Čl. 4 ods. 4 Rokovacieho poriadku AS JLF UK:  
Sľubujem na svoju česť, že budem svedomito a nestranne vykonávať funkciu člena  
akademického senátu a budem sa pritom riadiť zákonmi, Štatútom Univerzity Komenského a Štatútom 
Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine a ostatnými záväznými právnymi  
predpismi. 

 

 



4. Voľba ďalšieho člena Predsedníctva AS JLF UK za študentskú časť AS JLF UK 

Členovia študentskej časti navrhli za ďalšieho člena Predsedníctva AS JLF UK Katarínu Kučeríkovú, 
ktorá s návrhom súhlasila. Voľbu vykonali členovia študentskej časti AS JLF UK tajným hlasovaním. 
Hlasovania sa zúčastnilo 12 študentov z 12 prítomných (prezenčne 10, a dištančne 2). AS JLF UK 
prijal k tomuto bodu uznesenie č. 1/6/2021. 

Hlasovanie – ďalší člen predsedníctva za ŠČ AS JLF 
UK 

Za Proti Zdržal sa 

Katarína Kučeríková 12 0 0 

 
5. Doplnenie stálych komisií 

Predsedníctvo AS JLF UK predložilo návrh na doplnenie novozvolených členov AS JLF UK do stálych 
komisií akademického senátu fakulty. Členovia AS JLF UK hlasovali tajne – 27 prezenčne, 5 
dištančne (z 32 hlasovacích lístkov bolo 32 platných, 0 neplatných). Zápisnica z tajného hlasovania, 
prezenčné listiny a hlasovacie lístky sú uložené v agende AS JLF UK. Navrhnutí kandidáti boli zvolení 
do stálych komisií senátu. AS JLF UK prijal k tomuto bodu uznesenie č. 2/6/2021. 

Hlasovanie Za Proti Zdržal sa  

Komisia pre rozpočet a hospodárenie - M. Machala 32 0 0 

Vedecká komisia - M. Takáč 32 0 0 

 

6. Návrh dekanky JLF UK na zmenu funkčnej štruktúry Centra podpory medicínskeho 
vzdelávania JLF UK 

Návrh na zmenu funkčnej štruktúry pracoviska predložila dekanka fakulty. Komisia pre rozpočet 
a hospodárenie nemala žiadne pripomienky k zmene štruktúry. AS JLF UK prijal k bodu č. 6 
uznesenie č. 3/6/2021. 

Hlasovanie Za  Proti Zdržal sa  

Centrum podpory medicínskeho 
vzdelávania  

32 0 0 

 

7. Návrh dekanky JLF UK na zmenu názvu Chirurgickej kliniky a transplantačného centra 
JLF UK a UNM 

Návrh na zmenu názvu pracoviska predložila dekanka fakulty. V rozprave neboli predložené žiadne 
pripomienky ani pozmeňujúce návrhy. AS JLF UK prijal k danému bodu uznesenie č. 4/6/2021.  

Hlasovanie Za  Proti Zdržal sa  

Zmena názvu Chirurgickej kliniky a TC 32 0 0 

 

8. Návrh dekanky JLF UK na zriadenie vedecko-výskumného pracoviska JLF UK – Biobanka 
pre nádorové a zriedkavé ochorenia a úpravu počtu a štruktúry ostatných 
nepedagogických zamestnancov  

Návrh na zriadenie pracoviska predložila dekanka fakulty. V rozprave neboli predložené žiadne 
pripomienky ani pozmeňujúce návrhy. AS JLF UK k bodu prijal uznesenie č. 5/6/2021. 

 

Hlasovanie Za  Proti Zdržal sa  

Zriadenie pracoviska Biobanka a úprava 
štruktúry pracoviska 

32 0 0 

 



9. Návrh dekanky JLF UK na organizačné zabezpečenie a podmienky prijatia na 
doktorandské štúdium na akademický rok 2022/2023 

Návrh predložila dekanka fakulty. Členovia AS JLF UK nemali pripomienky a prijali uznesenie č. 
6/6/2021. 

Hlasovanie Za  Proti Zdržal sa  

Podmienky prijatia na DŠ v AR 2022/2023 32 0 0 

 

10. Návrh dekanky JLF UK na výšku školného a poplatkov súvisiacich so štúdiom v AR 
2022/2023 

Návrh predložila dekanka fakulty. V rozprave neboli predložené žiadne pripomienky ani 
pozmeňujúce návrhy. AS JLF UK následne prijal uznesenie č. 7/6/2021. 

Hlasovanie Za  Proti Zdržal sa  

Školné a poplatky v AR 2022/2023 32 0 0 

 
11. Informácie Vedenia JLF UK 

prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc., dekanka JLF UK 

- podala aktuálne informácie k výstavbe novej nemocnice v Martine, 
- informovala o protestnej akcii proti novele zákona o vysokých školách, 
- informovala, že 29. 11. 2021 sa uskutoční stretnutie rektora UK s členmi akademickej obce 

univerzity. 
 
doc. MUDr. B. Kolarovszki, PhD. 

- informoval, že sa pripravuje Dlhodobý zámer JLF UK na obdobie rokov 2021 - 2027. 
 
prof. MUDr. J. Švihra, PhD. 

- informoval, že Vláda SR schválila pripomienky VŠ, aby sa zjednotila dĺžka doktorandského 
štúdia so špecializačným štúdiom (započítanie praxe v DŠ do ŠŠ), po schválení v Národnej 
rade SR by nová legislatíva mala platiť od 1. 3. 2022. 

 
doc. MUDr. M. Janík, PhD. 

- informoval o rozhodnutí vedenia UNM zrušiť v súvislosti s nárastom hospitalizovaných 
pacientov s COVIDom výučbu v nemocnici a to s účinnosťou od 16. 11. 2021 (okrem výučby 
študentov ZL). 

 
Ing. Ľ. Červeňová 

- informovala o pripravovaných prácach na účtovnej závierke k 31.12.2021 na JLF UK, 
- informovala o nevyhnutnosti dokladovať hotovostné výdavky tak, aby bola jasná vecná 

súvislosť s realizovanou aktivitou, 
- informovala, že každý týždeň JLF UK predkladá RUK monitoring covidových výdavkov, ktoré 

budú prefinancované z účelovej dotácie, 
- informovala o možnosti presunúť si maximálne 4 pracovné dni nevyčerpanej dovolenky 

z roku 2021 do roku 2022, 
- informovala, že na účet fakulty bude pripísaná účelová dotácia na vyplatenie vianočných 

odmien. 
 
 
 
 



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

- informovala, že Vedenie Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského v 
Bratislave (JLF UK) a Predsedníctvo Akademického senátu JLF UK v Martine (AS JLF UK) 
jednomyseľne podporujú uznesenia prijaté Akademickým senátom UK v Bratislave, 
Vedením UK v Bratislave, prezídiom Slovenskej rektorskej konferencie ako aj Radou 
vysokých škôl, ktoré zásadne odmietajú návrh novely Zákona o vysokých školách a žiadajú 
jeho stiahnutie z legislatívneho konania; návrh  znamená popretie samostatnosti 
a autonómie vysokých škôl a ich fakúlt so snahou o ich politizáciu, 

- informovala, že 23. 11. 2021 príjme reprezentantov VŠ premiér SR, kde sa bude rokovať o 
pripravovanej novele zákona.  
 

M. Mikitová 
- informovala o zvolení zástupcu študentov za JLF UK do Študentskej rady VŠ, 
- poďakovala všetkým študentom, ktorí sa zúčastnili protestu proti novele VŠ zákona, 
- informovala o príprave ďalšieho protestu zo strany študentov. 

 
 
 
V Martine dňa   23. 11. 2021 
 
 
Zápisnicu zapísala:   Bc. Ing. Zuzana Buchová 
 

Zápisnicu overili:  doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD. 

    Mária Mikitová 
 
 
Zápisnicu schválil:  prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc., predseda AS JLF UK  


