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Z á p i s n i c a 

 zo zasadania Akademického senátu Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 

dňa 16.5.2016 

 

Prítomní: 

členovia AS JLF UK: prof. MUDr. K. Adamicová, PhD., prof. MUDr. P. Bánovčin, CSc., doc. Mgr. 

M. Bašková, PhD., Mgr. I. Bóriková, PhD., doc. RNDr. A. Drgová, CSc., prof. MUDr. K. Javorka, 

DrSc., prof. RNDr. P. Kaplán, CSc., doc. MUDr. B. Kolarovszki, PhD., prof. MUDr. Ľ. Laca, PhD., 

doc. RNDr. Z. Lasabová, PhD., doc. MUDr. J. Ľupták, PhD., doc. MUDr. Y. Mellová, CSc., prof. 

MUDr. G. Nosáľová, DrSc, doc. MUDr. E. Nováková, PhD., prof. MUDr. B. Sániová, PhD., doc. 

MUDr. J. Sadloňová, CSc., doc. MUDr. D. Statelová, PhD. mim. prof., RNDr. M.Šimera, PhD., doc. 

MUDr. V. Švihrová, CSc., Ing. E. Tišliarová, prof. MUDr. M. Zibolen, CSc., T. Aaser, J. 

Dudášiková, L. Halajová, L. Krištan, MUDr. K. Ladiverová, V. Slobodníková, L. Briš, A. Žilík 

členovia Vedenia: prof. MUDr. J. Danko, prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD CSc., prof. MUDr. P. 

Galajda, CSc., doc. RNDr. E. Halašová, PhD., mim. prof., doc. MUDr. R. Péčová, PhD., Ing. Ľ. 

Červeňová 

Ospravedlnení: 

prof. MUDr. M. Mokáň, DrSc. FRCP Edin, , doc. MUDr. J. Višňovský, CSc. mim. prof., doc. MUDr. 

D. Mištuna, PhD., doc. MUDr. O. Osina, PhD., M. Cibulka, P. Hulinová, A. Fullová, I. Majling 

 

AS JLF UK bol uznášaniaschopný. Zasadanie viedla predsedníčka AS JLF UK prof. MUDr. Gabriela 

Nosáľová, DrSc. AS JLF UK jednomyseľne schválil nasledovný program zasadania:  

1. Voľba overovateľov zápisnice z AS JLF UK 

2. Návrh dekana na zriadenie: 

a) spoločného vedecko-výskumného pracoviska JLF UK a Slovgen, s.r.o. a KRD molecular 

technologies, s.r.o. 

b) spoločného vedecko-výskumného pracoviska JLF UK a MABPRO, a.s. 

c) spoločného vedecko-výskumného pracoviska JLF UK a Martinského bioptického centra, 

s.r.o. 

d) spoločného vedecko-výskumného pracoviska JLF UK a Med.com, s.r.o. 

e) Centra pre podporu vedy, výskumu a vývoja na JLF UK 

3. a)  Návrh dekana na zmenu funkčnej štruktúry Ústavu verejného zdravotníctva JLF UK 

b)  Návrh dekana na zmenu funkčnej štruktúry Ústavu lekárskej biochémie JLF UK 

4. Výročná správa o činnosti JLF UK za rok 2015 

5. Výročná správa o hospodárení JLF UK za rok 2015 

6. Návrh dekana na podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa, spojeného 

1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre akademický rok 2017/2018 
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7. Návrh dekana na zmenu podmienok prijatia na štúdium študijného programu Ošetrovateľstvo 

– 2. stupeň na JLF UK pre akademický rok 2016/2017 

8. Návrh dekana na prerokovanie akreditovaných študijných programov realizovaných na JLF 

UK v akademickom roku 2016/2017 

9. Návrh dekana na prerokovanie zloženia skúšobných komisií štátnych skúšok pre akademický 

rok 2016/2017 

10. Návrh dekana o organizačnom zabezpečení a podmienkach prijatia na doktorandské štúdium 

na JLF UK na akademický rok 2017/2018 

11. Návrh dekana na úpravu VP č. 18/2016 – Použitie finančných prostriedkov z vlastných 

výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK na rok 2016 

12.      Informácie Vedenia JLF UK 

13. Rôzne 
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1. Voľba overovateľov zápisnice  

AS JLF UK jednomyseľne schválil overovateľov zápisnice - doc. RNDr. A. Drgovú, CSc. 

a RNDr. M. Šimeru, PhD.  

  

2. Návrh dekana na zriadenie: 

a) spoločného vedecko-výskumného pracoviska JLF UK a Slovgen, s.r.o. a KRD 

molecular technologies, s.r.o. 

b) spoločného vedecko-výskumného pracoviska JLF UK a MABPRO, a.s. 

c) spoločného vedecko-výskumného pracoviska JLF UK a Martinského bioptického 

centra, s.r.o. 

d) spoločného vedecko-výskumného pracoviska JLF UK a Med.com, s.r.o. 

e) Centra pre podporu vedy, výskumu a vývoja na JLF UK 

 

Návrh na zriadenie všetkých štyroch spoločných vedecko-výskumných pracovísk predložil 

a podrobne zdôvodnil p. dekan; popísal náplň činností všetkých pracovísk, priestory 

a personálne vybavenie; zriadenie spoločných vedecko-výskumných pracovísk nezakladá 

žiadne zvýšenie finančných výdavkov na krytie personálnych, režijných a prevádzkových 

nákladov. Osobitne venoval pozornosť zdôvodneniu zriadenia Centra pre podporu vedy, 

výskumu a vývoja JLF UK (vrátane cieľov, organizačnej štruktúry, predmetu činnosti, 

materiálnej infraštruktúry a financovania).  

 

K návrhu sa vyjadrilo Predsedníctvo AS JLF UK, zamestnanecká a študentská časť AS JLF 

UK, Komisia pre rozpočet a hospodárenie a Právna komisia, ktoré odporučili návrh schváliť 

bez pripomienok.  

 

Záver: 

Akademický senát v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. l) Štatútu JLF UK schvaľuje zriadenie:  

a) spoločného vedecko-výskumného pracoviska JLF UK a Slovgen, s.r.o. a KRD molecular 

technologies, s.r.o. 

b) spoločného vedecko-výskumného pracoviska JLF UK a MABPRO, a.s. 

c) spoločného vedecko-výskumného pracoviska JLF UK a Martinského bioptického centra, 

s.r.o. 

d) spoločného vedecko-výskumného pracoviska JLF UK a Med.com, s.r.o. 

e) Centra pre podporu vedy, výskumu a vývoja na JLF UK. 
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AS JLF UK k tomuto bodu prijal uznesenie č. 17/2016.  

 

3. a)  Návrh dekana na zmenu funkčnej štruktúry Ústavu verejného zdravotníctva JLF 

UK 

b)  Návrh dekana na zmenu funkčnej štruktúry Ústavu lekárskej biochémie JLF UK 

 

Návrh a zdôvodnenie predložil p. dekan, vysvetlil, že úpravu funkčnej štruktúry iniciovali 

vedúci ústavov, a to jednak z dôvodu udržania úrovne pregraduálneho a postgraduálneho 

vzdelávania, lepšieho a efektívneho využitia prevádzkových a mzdových prostriedkov. 

 

K návrhu sa vyjadrilo Predsedníctvo AS JLF UK, zamestnanecká a študentská časť AS JLF 

UK a Komisia pre rozpočet a hospodárenie, ktoré nemali pripomienky. 

 

Záver: 

Akademický senát v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. p) Štatútu JLF UK schvaľuje:  

a) na Ústave verejného zdravotníctva JLF UK: 

- zníženie počtu vedecko-pedagogických zamestnancov o 1 v kategórii docent 

 

Pracovisko Profesor Docent 
Odbor. 

asistent 
Lektor 

Výskumný 

pracovník 
Spolu 

Ústav verejného zdravotníctva 2 2 3 0 1 8 

 

b) na Ústave lekárskej biochémie JLF UK: 

- zníženie počtu nepedagogických zamestnancov o 1 v kategórii robotník, 

- zvýšenie počtu nepedagogických zamestnancov o 1 v kategórii technik, 

 

Pracovisko Sekr./Admin. Laborant Technik Robotník Spolu 

Ústav lekárskej biochémie 2 5 1 1 9 

 

AS JLF UK k tomuto bodu prijal uznesenie č. 18/2016.  

 

4. Výročná správa o činnosti JLF UK za rok 2015 

 

Výročnú správu o činnosti predložil p. dekan.  

 

K výročnej správe sa vyjadrilo Predsedníctvo AS JLF UK, zamestnanecká a študentská časť 

AS JLF UK, Vedecká komisia a Pedagogická komisia, ktoré súhlasili so znením Výročnej 

správy o činnosti bez pripomienok. 
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Záver: 

AS JLF UK k tomuto bodu prijal uznesenie č. 19/2016.  

 

5. Výročná správa o hospodárení JLF UK za rok 2015 

 

Výročnú správu o hospodárení predložil p. dekan. 

P. tajomníčka predstavila obsah výročnej správy členom AS JLF UK prostredníctvom 

prezentácie v PowerPointe. 

 

K výročnej správe sa vyjadrilo Predsedníctvo AS JLF UK, zamestnanecká a študentská časť 

AS JLF UK a Komisia pre rozpočet a hospodárenie, ktoré nemali pripomienky. 

 

Záver: 

AS JLF UK k tomuto bodu prijal uznesenie č. 20/2016.  

 

6. Návrh dekana na podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa, 

spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre akademický rok 2017/2018 

 

Návrh na podmienky prijatia predložil p. dekan; podrobne zdôvodnil všetky zmeny, ku 

ktorým došlo v porovnaní s doterajším systémom; odprezentoval formu, predmety prijímacej 

skúšky, základné a ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa, 

spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa, termíny zaslania prihlášok, spôsob prípravy testov 

a spôsob vyhotovenia výsledkov prijímacej skúšky, kontrolu priebehu a spôsob zverejnenia 

výsledkov pre študentov študujúcich v jazyku v slovenskom aj v jazyku anglickom 

 

K návrhu sa vyjadrilo Predsedníctvo AS JLF UK, zamestnanecká a študentská časť AS JLF 

UK a Pedagogická komisia bez pripomienok. 

 

Záver: 

AS JLF UK k tomuto bodu prijal uznesenie č. 21/2016.  

 

7. Návrh dekana na zmenu podmienok prijatia na štúdium študijného programu 

Ošetrovateľstvo – 2. stupeň na JLF UK pre akademický rok 2016/2017 
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Návrh na zmenu podmienok prijatia predložil p. dekan, pričom zdôvodnil, že VVŠ zverejní 

najneskôr 2 mesiace pred posledným dňom určeným na podávanie prihlášok na štúdium 

školné a poplatky; t.j. je potrebné posunúť termín podávania prihlášok o 1 mesiac – do 

30.6.2016.  

 

K návrhu sa vyjadrilo Predsedníctvo AS JLF UK, zamestnanecká a študentská časť AS JLF 

UK a Pedagogická komisia bez pripomienok. 

 

Záver: 

AS JLF UK k tomuto bodu prijal uznesenie č. 22/2016.  

 

8. Návrh dekana na prerokovanie akreditovaných študijných programov realizovaných na 

JLF UK v akademickom roku 2016/2017 

 

Materiál predložil p. dekan. V úvodnom vystúpení sa zameral na prezentáciu všetkých zmien, 

ku ktorým dochádza v akademickom roku 2016/2017. 

 

K návrhu sa vyjadrilo Predsedníctvo AS JLF UK, zamestnanecká a študentská časť AS JLF 

UK a Pedagogická komisia bez pripomienok. 

 

Záver: 

AS JLF UK k tomuto bodu prijal uznesenie č. 23/2016.  

 

9. Návrh dekana na prerokovanie zloženia skúšobných komisií štátnych skúšok pre 

akademický rok 2016/2017 

 

Zloženie skúšobných komisií predložil p. dekan; návrh doplnil na rokovaní AS o zmeny 

v zložení skúšobných komisií v predmete Gynekológia a pôrodníctvo a v predmete Chirurgia. 

 

K návrhu sa vyjadrilo Predsedníctvo AS JLF UK, zamestnanecká a študentská časť AS JLF 

UK a Pedagogická komisia bez pripomienok. 

 

Záver: 

AS JLF UK k tomuto bodu prijal uznesenie č. 24/2016.  
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10. Návrh dekana o organizačnom zabezpečení a podmienkach prijatia na doktorandské 

štúdium na JLF UK na akademický rok 2017/2018 

 

Návrh predložil p. dekan, ktorý v úvodnom slove uviedol podmienky a harmonogram 

prijímacieho konania (vrátane 2. kola prijímacieho konania); podotkol, že s výnimkou 

termínov nedochádza k žiadnej zmene v systéme organizácie prijímania na doktorandské 

štúdium.  

 

K návrhu sa vyjadrilo Predsedníctvo AS JLF UK, zamestnanecká a študentská časť AS JLF 

UK, Vedecká komisia a Pedagogická komisia bez pripomienok. 

 

Záver: 

AS JLF UK k tomuto bodu prijal uznesenie č. 25/2016.  

 

11. Návrh dekana na úpravu VP č. 18/2016 – Použitie finančných prostriedkov z vlastných 

výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK na rok 2016 

 

Návrh na úpravu VP predložil p. dekan; podrobne vysvetlil dôvody, pre ktoré dochádza 

k úprave spôsobu odmeňovania mladých talentovaných učiteľov a zamestnancov VVZ; 

cieľom úpravy je odstrániť rozdielne, resp. nejednoznačné výklady doterajšieho znenia VP.  

 

K návrhu sa vyjadrilo Predsedníctvo AS JLF UK, zamestnanecká a študentská časť AS JLF 

UK a Komisia pre rozpočet a hospodárenie, ktorí nemali pripomienky. 

 

Doc. Kolarovszki mal dotaz, či v odmeňovaní vedecko-pedagogických zamestnancov do 35 

rokov, ktoré upravuje VP č. 18/2016, je impakt faktor pre daný odbor totožný s tým, ako to 

platí pri podmienkach odmeňovania podľa H-indexu. P. dekan odpovedal, že impakt faktory 

sú totožné. 

 

Záver: 

AS JLF UK k tomuto bodu prijal uznesenie č. 26/2016.  
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12. Informácie Vedenia JLF UK 

 

a) p. dekan: 

- informoval o kontrolách a auditoch, ktoré vykonávajú audítorské skupiny MŠVVaŠ SR, 

resp. MF SR a ktoré sa týkajú hlavne kontroly na mieste, evidencie prístrojov a zariadení 

a dodržiavania účelu ich využívania,  

- informoval, že štyria zamestnanci JLF UK (prof. Višňovský, prof. Žúbor, prof. Staško 

a prof. Javorka) si 16.5.2016 prebrali u prezidenta SR dekrét o vymenovaní za profesora, 

- informoval o úspešnosti podaných grantov APVV, pričom upozornil na nedostatky pri 

tvorbe grantov, 

- informoval, že JLF UK bolo schválených 37 grantov UK pre mladých vedcov, 

- informoval o najnovších skutočnostiach v súdnom procese s firmou Metrostav SK, a.s., 

- pripomenul, že je potrebné naďalej orientovať pozornosť aj na výchovu študentov 

doktorandského štúdia, 

- informoval o situácii v riešení problematiky s prevádzkou výťahov na Vysokoškolskom 

internáte JLF UK, 

 

b) prodekanka Péčová: 

- pripomenula, že prijímacie konanie sa uskutoční 6. - 9.6. 2016 a náhradný termín bude 

10.6.2016, 

- informovala o počtoch prihlásených uchádzačov: 

o  všeobecné lekárstvo: 1135 

o  zubné lekárstvo: 133 

o  ošetrovateľstvo: 77 

o  pôrodná asistencia: 47 

o  verejné zdravotníctvo: 33 

- informovala, že na webovej stránke sú rozpisy obhajob diplomových prác, 

- informovala o termínoch promócií absolventov, 

 

c) p. tajomníčka: 

- informovala, že bol vydaný príkaz dekana č. 19/2016 na zabezpečenie riadnej evidencie 

príjmu, skladovania, výdaja, spotreby a likvidácie chemických látok a chemických 

prípravkov na JLF UK, 

- informovala o potrebe aktualizácie formulára – Kontrolný list tovarov, prác a služieb, 

ktorý je už umiestnený na webovej stránke JLF UK (je nevyhnutné zaviesť systém 
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osobitného vyhlásenia zodpovednosti zamestnanca za overenie predpokladanej hodnoty 

zákazky pri obstarávaní tovarov, prác a služieb) 

 

13. Rôzne 

 

 Nebol zaznamenaný žiadny záujem zo strany členov AS o vystúpenie v rámci tohto bodu rokovania. 

 

UZNESENIA: 

 

17/2016 

Akademický senát v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. l) Štatútu JLF UK schvaľuje zriadenie:  

a) spoločného vedecko-výskumného pracoviska JLF UK a Slovgen, s.r.o. a KRD molecular 

technologies, s.r.o. 

b) spoločného vedecko-výskumného pracoviska JLF UK a MABPRO, a.s. 

c) spoločného vedecko-výskumného pracoviska JLF UK a Martinského bioptického centra, s.r.o. 

d) spoločného vedecko-výskumného pracoviska JLF UK a Med.com, s.r.o. 

e) Centra pre podporu vedy, výskumu a vývoja na JLF UK. 

 

18/2016 

Akademický senát v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. p) Štatútu JLF UK schvaľuje: 

a) na Ústave verejného zdravotníctva JLF UK: 

- zníženie počtu vedecko-pedagogických zamestnancov o 1 v kategórii docent 

 

Pracovisko Profesor Docent 
Odbor. 

asistent 
Lektor 

Výskumný 

pracovník 
Spolu 

Ústav verejného zdravotníctva 2 2 3 0 1 8 

 

b) na Ústave lekárskej biochémie JLF UK: 

- zníženie počtu nepedagogických zamestnancov o 1 v kategórii robotník, 

- zvýšenie počtu nepedagogických zamestnancov o 1 v kategórii technik, 

 

Pracovisko Sekr./Admin. Laborant Technik Robotník Spolu 

Ústav lekárskej biochémie 2 5 1 1 9 

 

19/2016 

Akademický senát v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. i) Štatútu JLF UK schvaľuje Výročnú správu 

o činnosti JLF UK za rok 2015.  
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20/2016 

Akademický senát v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. i) Štatútu JLF UK schvaľuje Výročnú správu 

o hospodárení JLF UK za rok 2015.  

 

21/2016 

Akademický senát v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. k) Štatútu JLF UK schvaľuje podmienky prijatia na 

štúdium študijných programov 1. stupňa, spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre 

akademický rok 2017/2018.  

 

22/2016 

Akademický senát v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. k) Štatútu JLF UK schvaľuje zmenu podmienok 

prijatia na štúdium študijného programu Ošetrovateľstvo – 2. stupeň na JLF UK pre akademický rok 

2016/2017. 

 

23/2016 

Akademický senát v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. j) Štatútu JLF UK berie na vedomie akreditované 

študijné programy realizované na JLF UK v akademickom roku 2016/2017. 

 

24/2016 

Akademický senát berie na vedomie zloženie skúšobných komisií štátnych skúšok pre akademický 

rok 2016/2017. 

 

25/2016 

Akademický senát v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. k) Štatútu JLF UK schvaľuje organizačné 

zabezpečenie a podmienky prijatia na doktorandské štúdium na JLF UK na akademický rok 

2017/2018. 

 

26/2016 

Akademický senát v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. f) Štatútu JLF UK schvaľuje úpravu vnútorného 

predpisu č. 18/2016 – Použitie finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov 

JLF UK na rok 2016. 

 

V Martine, dňa 30.5.2016  

 

Zapísala:  Ing. Janka Trimajová 
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Overili:    doc. RNDr. Anna Drgová, PhD.  

RNDr. Michal Šimera, PhD.    

    

 

 

 

 

prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. 

predsedníčka AS JLF UK 

 


