Zápisnica
zo zasadania Akademického senátu Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine
dňa 21.3.2016

Prítomní:
členovia AS JLF UK: prof. MUDr. K. Adamicová, PhD., 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., J. Dudášiková, P. Hulinová, L.
Krištan, MUDr. K. Ladiverová, V. Slobodníková, L. Briš, , I. Majling, A. Žilík
členovia Vedenia: prof. MUDr. J. Danko, prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD CSc., prof. MUDr. P.
Galajda, CSc., doc. MUDr. D. Mištuna, PhD. mim. prof., doc. MUDr. R. Péčová, PhD., Ing. Ľ.
Červeňová
Ospravedlnení:
prof. MUDr. P. Bánovčin, CSc., prof. MUDr. M. Mokáň, DrSc. FRCP Edin, doc. MUDr. J.
Višňovský, CSc. mim. prof., doc. RNDr. E. Halašová, PhD., doc. MUDr. O. Osina, PhD., T. Aaser,
M. Cibulka, A. Fullová, L. Halajová
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.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

a) Voľba overovateľov zápisnice
b) Odovzdanie dekrétov novozvoleným členom študentskej časti AS JLF UK
c) Doplnenie stálych komisií AS JLF UK
Návrh dekana na :
a) metodiku rozpisu dotácie štátneho rozpočtu na rok 2016 na programy a podprogramy
b) na rozpis miezd na pracoviská a súčasti JLF UK na rok 2016
c) rozpočet výnosov a nákladov na rok 2016
Návrh dekana o použití finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov
JLF UK na rok 2016
Návrh dekana na zmenu Disciplinárneho poriadku JLF UK pre študentov
Návrh dekana na zloženie Disciplinárnej komisie JLF UK pre študentov
Návrh dekana na zmenu funkčnej štruktúry:
a) Psychiatrickej kliniky JLF UK a UNM
b) Ústavu fyziológie JLF UK
c) Ústavu ošetrovateľstva JLF UK
d) Ústavu lekárskej biochémie JLF UK
e) Internej kliniky – Gastroenterologickej JLF UK a UNM
Návrh dekana na zmenu Organizačného poriadku BioMedu
Návrh dekana na zmenu Štipendijného poriadku JLF UK
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Návrh dekana na zmenu Smernice o odmeňovaní pedagogických a vedecko-výskumných
zamestnancov JLF UK
Návrh dekana o organizačnom zabezpečení a podmienkach prijatia na doktorandské štúdium
na JLF UK na rok 2016/2017 pre akreditovaný študijný program ošetrovateľstvo
Návrh dekana na podmienky prijatia na štúdium študijného programu ošetrovateľstvo 2.
stupňa na JLF UK na rok 2016/2017
Návrh dekana na zmenu Študijného poriadku ďalšieho vzdelávania zdravotníckych
pracovníkov JLF UK
Návrh dekana na zmenu Smernice dekana o úhrade za ďalšie vzdelávanie zdravotníckych
pracovníkov JLF UK
Návrh dekana na zmenu poplatkov za ubytovanie na Vysokoškolskom internáte JLF UK
Informácie Vedenia JLF UK
Rôzne
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1.

a) Voľba overovateľov zápisnice
AS JLF UK jednomyseľne schválil overovateľov zápisnice doc. Mgr. Martinu Baškovú,
PhD. a doc. MUDr. E. Novákovú, PhD.
b) Odovzdanie dekrétov novozvoleným členom študentskej časti AS JLF UK
Dňa 22. februára 2016 sa uskutočnili doplňovacie voľby do študentskej časti AS JLF UK, na
základe ktorých predsedníčka AS JLF UK odovzdala novozvoleným členom AS JLF UK
dekréty nasledovne:
- za 1. ročník VL:
Jane Dudášikovej
- za 3. ročník VL:
Adamovi Žilíkovi
- za zubné lekárstvo: Patrícii Hulinovej
Novozvolení členovia zložili v súlade s Čl. 4 ods. 4) Rokovacieho poriadku JLF UK
nasledovný sľub: „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.“
c) Doplnenie stálych komisií AS JLF UK
AS JLF UK o doplnení stálych komisií hlasoval tajne. Novozvolení členovia boli právoplatne
zvolení do komisií nasledovne:
- Jana Dudášiková do Právnej komisie,
- Adam Žilík do Komisie pre rozpočet a hospodárenie,
- Patrícia Hulinová do Komisie pre rozpočet a hospodárenie.
Zápisnica z volieb je uložená v agende AS JLF UK.
AS JLF UK k tomuto bodu prijal uznesenie č. 1/2016.

2.

Návrh dekana na:
a) metodiku rozpisu dotácie štátneho rozpočtu na rok 2016 na programy
a podprogramy
b) na rozpis miezd na pracoviská a súčasti JLF UK na rok 2016
c) rozpočet výnosov a nákladov na rok 2016

Návrh predložil p. dekan. P. tajomníčka oboznámila členov AS JLF UK o návrhu prostredníctvom
krátkej prezentácie.
Predsedníctvo, zamestnanecká časť a študentská časť odporučili návrhy schváliť. Podklady boli
zaslané na vyjadrenie Komisii pre rozpočet a hospodárenie, ktorá odporučila návrh schváliť.
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Záver:
Akademický senát JLF UK v Martine v súlade s § 27 ods. 1 písm. e) zákona o vysokých
školách a v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. f) Štatútu JLF UK v Martine:
a. schvaľuje Metodiku rozpisu dotácie štátneho rozpočtu na Jesseniovej LF UK v Martine na
programy, podprogramy do úrovne položiek a podpoložiek na rok 2016;
b. schvaľuje rozpis miezd pracoviskám a účelovým zariadeniam JLF UK na rok 2016, pričom sa
garantuje financovanie nákladov na mzdy všetkým pracoviskám a na celý rok;
c. schvaľuje rozpočet výnosov a nákladov JLF UK na rok 2016:
 v predpokladanom objeme výnosov v hlavnej činnosti 21 633 936 EUR a výnosov
v zdaňovanej činnosti 180 005 EUR,
 v predpokladanom objeme nákladov v hlavnej činnosti 20 590 000 EUR a nákladov
v zdaňovanej činnosti 171 000 EUR,
 v predpokladanom kladnom výsledku hospodárenia v hlavnej činnosti vo výške
1 043 936 EUR a v zdaňovanej činnosti 9 000 EUR.
AS JLF UK k tomuto bodu prijal uznesenie č. 2/2016.
3.

Návrh dekana o použití finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných
zdrojov JLF UK na rok 2016

Návrh predložil p. dekan. Osobitne upriamil pozornosť na zavedenie motivácie mladých
pedagogických a vedecko-výskumných zamestnancov, ktorým sa bude priznávať plat vo výške 1400
Eur pri splnení stanovených podmienok. Uviedol oblasti použitia vlastných výnosov a vysvetlil
dôvody plánovaného prekročenia výdavkov. Vysvetlil, akými aktivitami sa bude kryť plánované
prekročenie výdavkov.
Predsedníctvo, zamestnanecká časť a študentská časť odporučili návrhy schváliť. Podklady boli
zaslané na vyjadrenie Komisii pre rozpočet a hospodárenie, ktorá odporučila návrh schváliť.
Záver:
Akademický senát JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 písm. e) zákona o vysokých školách a v súlade s
Čl. 18 ods. 1 písm. f) Štatútu JLF UK v Martine schvaľuje použitie finančných prostriedkov
z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK na rok 2016.
AS JLF UK k tomuto bodu prijal uznesenie č. 3/2016.
4.

Návrh dekana na zmenu Disciplinárneho poriadku JLF UK pre študentov

Návrh predložil p. dekan.
Predsedníctvo, zamestnanecká časť a študentská časť odporučili návrhy schváliť. Podklady boli
zaslané na vyjadrenie Právnej komisii a Pedagogickej komisii, ktoré odporučili návrh schváliť.
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Záver:
Akademický senát JLF UK v súlade Čl. 18 ods. 1 písm. a) Štatútu JLF UK schvaľuje Disciplinárny
poriadok JLF UK pre študentov.
AS JLF UK k tomuto bodu prijal uznesenie č. 4/2016.
5.

Návrh dekana na zloženie Disciplinárnej komisie JLF UK pre študentov

Návrh predložil p. dekan.
Predsedníctvo, zamestnanecká časť a študentská časť odporučili návrhy schváliť. Podklady boli
zaslané na vyjadrenie Pedagogickej komisii, ktorá odporučila návrh schváliť.
AS JLF UK o tomto návrhu hlasoval tajne.
Zápisnica z volieb je uložená v agende AS JLF UK.
Záver:
Akademický senát JLF UK v súlade Čl. 18 ods. 1 písm. r) Štatútu JLF UK schvaľuje členov
Disciplinárnej komisie JLF UK pre študentov nasledovne:
Predseda:

doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mim. prof.

Členovia:

doc. MUDr. Juraj Mokrý, PhD.
doc. MUDr. Ľubomír Straka, PhD.
Lukáš Briš
Jana Dudášiková
Patrícia Hulinová

AS JLF UK k tomuto bodu prijal uznesenie č. 5/2016.
6.

Návrh dekana na zmenu funkčnej štruktúry:
a) Psychiatrickej kliniky JLF UK a UNM
b) Ústavu fyziológie JLF UK
c) Ústavu ošetrovateľstva JLF UK
d) Ústavu lekárskej biochémie JLF UK
e) Internej kliniky – Gastroenterologickej JLF UK a UNM

Návrhy aj s podrobným zdôvodnením predložil p. dekan.
Predsedníctvo, zamestnanecká časť a študentská časť odporučili návrhy schváliť. Podklady boli
zaslané na vyjadrenie Komisii pre rozpočet a hospodárenie, ktorá odporučila návrh schváliť.
Záver:
Akademický senát JLF UK v súlade Čl. 18 ods. 1 písm. p) Štatútu JLF UK schvaľuje:
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a) na Psychiatrickej klinike JLF UK a UNM:
 zvýšenie vedecko-pedagogických zamestnancov o 1 v kategórii odborný asistent,
b)




na Ústave fyziológie JLF UK:
zníženie vedecko-pedagogických zamestnancov o 1 v kategórii docent,
zvýšenie vedecko-pedagogických zamestnancov o 1 v kategórii profesor,
zníženie nepedagogických zamestnancov o 1,

c) na Ústave ošetrovateľstva JLF UK:
 zníženie vedecko-pedagogických zamestnancov o 1 v kategórii odborný asistent,
 zvýšenie vedecko-pedagogických zamestnancov o 1 v kategórii docent,
d) na Ústave lekárskej biochémie JLF UK:
 zvýšenie nepedagogických zamestnancov o 1,
e) na Internej klinike – Gastroenterologickej JLF UK a UNM:
 zníženie vedecko-pedagogických zamestnancov o 1 v kategórii výskumný pracovník,
 zvýšenie vedecko-pedagogických zamestnancov o 1 v kategórii odborný asistent.
AS JLF UK k tomuto bodu prijal uznesenie č. 6/2016.
7.

Návrh dekana na zmenu Organizačného poriadku BioMedu

Návrh predložil p. dekan. Osobitne komentoval všetky zmeny, ku ktorým v návrhu dochádza.
Predsedníctvo, zamestnanecká časť a študentská časť odporučili návrhy schváliť. Podklady boli
zaslané na vyjadrenie Právnej komisii, ktorá odporučila návrh schváliť.
Záver:
Akademický senát JLF UK vyslovuje súhlas so zmenou Organizačného poriadku BioMedu.
AS JLF UK k tomuto bodu prijal uznesenie č. 7/2016.
8.

Návrh dekana na zmenu Štipendijného poriadku JLF UK

Návrh predložil p. dekan. Vysvetlil, že sa jedná len o formálne úpravy, ktorými sa zosúlaďuje náš
predpis so Študijným poriadkom UK.
Predsedníctvo, zamestnanecká časť a študentská časť odporučili návrhy schváliť. Podklady boli
zaslané na vyjadrenie Pedagogickej komisii, ktorá odporučila návrh schváliť.
Záver:
Akademický senát JLF UK v súlade Čl. 18 ods. 1 písm. a) Štatútu JLF UK schvaľuje zmenu
Štipendijného poriadku JLF UK.
AS JLF UK k tomuto bodu prijal uznesenie č. 8/2016.
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9.

Návrh dekana na Smernicu o odmeňovaní vysokoškolských učiteľov a vedeckovýskumných zamestnancov JLF UK

Návrh predložil p. dekan. Podrobne vysvetlil dôvody, pre ktoré sa vnútorný predpis aktualizuje, ako
aj zdôvodnil všetky zmeny, ku ktorým dochádza v porovnaní s doteraz platnou smernicou
o odmeňovaní.
Predsedníctvo, zamestnanecká časť a študentská časť odporučili návrhy schváliť. K návrhu sa
vyjadrovala Komisia pre rozpočet a hospodárenie, ktorá odporučila návrh schváliť.
Záver:
Akademický senát JLF UK vyslovuje súhlas s návrhom dekana JLF UK na Smernicu o odmeňovaní
vysokoškolských učiteľov a vedecko-výskumných zamestnancov JLF UK.
AS JLF UK k tomuto bodu prijal uznesenie č. 9/2016.
10.

Návrh dekana o organizačnom zabezpečení a podmienkach prijatia na doktorandské
štúdium na JLF UK na rok 2016/2017 pre akreditovaný študijný program
ošetrovateľstvo

Návrh predložil p. dekan.
Predsedníctvo, zamestnanecká časť a študentská časť odporučili návrhy schváliť. Podklady boli
zaslané na vyjadrenie Pedagogickej komisii, ktorá odporučila návrh schváliť.
Záver:
Akademický senát JLF UK v súlade Čl. 18 ods. 1 písm. k) Štatútu JLF UK schvaľuje organizačné
zabezpečenie a podmienky prijatia na doktorandské štúdium na rok 2016/2017 pre akreditovaný
študijný program ošetrovateľstvo.
AS JLF UK k tomuto bodu prijal uznesenie č. 10/2016.
11.

Návrh dekana na podmienky prijatia na štúdium študijného programu ošetrovateľstvo
2. stupňa na JLF UK na rok 2016/2017

Návrh predložil p. dekan.
Predsedníctvo, zamestnanecká časť a študentská časť odporučili návrhy schváliť. Podklady boli
zaslané na vyjadrenie Pedagogickej komisii, ktorá odporučila návrh schváliť.
Záver:
Akademický senát JLF UK v súlade Čl. 18 ods. 1 písm. k) Štatútu JLF UK schvaľuje podmienky
prijatia na štúdium študijného programu ošetrovateľstvo 2. stupňa na JLF UK na rok 2016/2017.
Akademický senát JLF UK ďalej vyslovuje súhlas s návrhom na výšku poplatku za externú formu
štúdia študijného programu ošetrovateľstvo 2. stupňa vo výške 700 Eur.
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AS JLF UK k tomuto bodu prijal uznesenie č. 11/2016.
12.

Návrh dekana na zmenu Študijného poriadku ďalšieho vzdelávania zdravotníckych
pracovníkov JLF UK

Návrh predložil p. dekan.
Predsedníctvo, zamestnanecká časť a študentská časť odporučili návrhy schváliť. Podklady boli
zaslané na vyjadrenie Pedagogickej komisii, ktorá odporučila návrh schváliť.
Záver:
Akademický senát JLF UK vyslovuje súhlas so zmenou Študijného poriadku ďalšieho vzdelávania
pracovníkov JLF UK.
AS JLF UK k tomuto bodu prijal uznesenie č. 12/2016.
13.

Návrh dekana na zmenu Smernice dekana o úhrade za ďalšie vzdelávanie
zdravotníckych pracovníkov JLF UK

Návrh aj s podrobným zdôvodnením všetkých zmien predložil p. dekan.
Predsedníctvo, zamestnanecká časť a študentská časť odporučili návrhy schváliť. K návrhu sa
vyjadrovala Komisia pre rozpočet a hospodárenie, ktorá odporučila návrh schváliť.
Záver:
Akademický senát JLF UK vyslovuje súhlas so zmenou Smernice o úhrade za ďalšie vzdelávanie
zdravotníckych pracovníkov JLF UK.
AS JLF UK k tomuto bodu prijal uznesenie č. 13/2016.
14.

Návrh dekana na zmenu poplatkov za ubytovanie na Vysokoškolskom internáte JLF
UK

Návrh predložil p. dekan na návrh riaditeľky Vysokoškolského internátu JLF UK. Upozornil na
korekciu vo výške poplatku za ubytovanie na trojlôžkovej izbe v prípade, ak jedno lôžko ostane
neobsadené, nakoľko v návrhu došlo k administratívnej chybe (správna výška poplatku
Predsedníctvo, zamestnanecká časť a študentská časť odporučili návrhy schváliť. K návrhu sa
vyjadrovala Komisia pre rozpočet a hospodárenie, ktorá odporučila návrh schváliť.
Záver:
Akademický senát JLF UK vyslovuje súhlas so zmenou poplatkov za ubytovanie na
Vysokoškolskom internáte JLF UK s účinnosťou od 1.9.2016 a odporúča predložiť návrh na
schválenie Akademickému senátu UK v Bratislave.
AS JLF UK k tomuto bodu prijal uznesenie č. 14/2016.
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15.

Informácie Vedenia JLF UK
a) p. dekan:
- uviedol, že JLF UK obstarala prostredníctvom projektov zo ŠF EÚ približne 2300
prístrojov, z ktorých iba 179 má zavedené evidenčné knihy a z toho len 20 prístrojov
v nich má záznam o použití; na základe uvedeného schválil AS JLF UK uznesenie č.
15/2016,
- informoval, že mnohé pracoviská JLF UK nevedú evidenciu o spotrebe a účele použitia
chemikálií. Z toho dôvodu nariadil vykonať interný audit, o výsledkoch ktorého budú
členovia AS JLF UK oboznámení po jeho ukončení,
- informoval o zámere JLF UK na výstavbu novej univerzitnej nemocnice na Malej Hore,
Martin, na základe čoho AS JLF UK schválil uznesenie č. 16/2016,
- informoval o víťazovi vedomostnej súťaže RTVS študentovi JLF UK L. Šamajovi, ktorý
týmto prispel k pozitívnej publicite JLF UK v Martine,
- informoval o tom, že v súťaži Medik roka 2016 sú štyria študenti JLF UK umiestnení
medzi prvými dvadsiatimi súťažiacimi, ktorí postupujú do finále súťaže.
b) prodekanka Péčová:
- informovala o počtoch prihlásených uchádzačov o štúdium na prijímacie konanie, ktoré sa
uskutoční v dňoch 6. – 10. júna 2016:
o všeobecné lekárstvo: 1135
o zubné lekárstvo: 133
o ošetrovateľstvo: 77
o pôrodná asistencia: 47
o verejné zdravotníctvo: 33
c) prodekan Galajda:
- informoval o zverejnení tém dizertačných prác a prijímacom konaní na doktorandské
štúdium 2016/2017, ktoré sa uskutoční v dňoch 9. – 10. júna 2016,
- uviedol, že 27.4.2016 sa uskutoční Študentská vedecká konferencia,
- informoval, o novele nariadenia vlády, podľa ktorej je možné započítanie časti
špecializačného štúdia; žiadosti je potrebné doručiť na Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie
JLF UK,
- informoval, že v súčasnosti JLF UK má 39 špecializačných študijných programov, z toho
je 13 reakreditovaných,
- uviedol, že aktuálny počet zdravotníckych pracovníkov v špecializačnom štúdiu je 935
a 227 pracovníkov už úspešne ukončilo štúdium.
d) p. tajomníčka:
- informovala o spôsobe evidencie počtu publikácií vedecko-pedagogických zamestnancov
JLF UK pre účely odmeňovania a účely rozpisu finančných prostriedkov v podmienkach
JLF UK,
- informovala, že sa budú vyplácať motivačné štipendiá vo výške 389 Eur v dvoch
termínoch,
- uviedla, že na stránke JLF UK je zverejnená virtuálna prehliadka priestorov JLF UK,
ktorá sa bude postupne dopĺňať,
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-

16.

informovala, že v súčasnosti sa pracuje na Výročnej správe o činnosti JLF UK a Výročnej
správe o hospodárení JLF UK za rok 2015.

Rôzne

Zástupkyňa JLF UK v Rade vysokých škôl SR doc. MUDr. V. Švihrová, CSc. a zástupkyňa v
Študentskej rade vysokých škôl SR PharmDr. V. Sivová podrobne informovali členov AS JLF UK
o výsledkoch posledných zasadnutí.
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UZNESENIA:
1/2016
Akademický senát JLF UK schvaľuje doplnenie novozvolených členov do stálych komisií
nasledovne:
- Jana Dudášiková do Právnej komisie,
- Adam Žilík do Komisie pre rozpočet a hospodárenie,
- Patrícia Hulinová do Komisie pre rozpočet a hospodárenie.
2/2016
Akademický senát JLF UK v Martine v súlade s § 27 ods. 1 písm. e) zákona o vysokých
školách a v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. f) Štatútu JLF UK v Martine:
a. schvaľuje Metodiku rozpisu dotácie štátneho rozpočtu na Jesseniovej LF UK v Martine na
programy, podprogramy do úrovne položiek a podpoložiek na rok 2016;
b. schvaľuje rozpis miezd pracoviskám a účelovým zariadeniam JLF UK na rok 2016, pričom sa
garantuje financovanie nákladov na mzdy všetkým pracoviskám a na celý rok;
c. schvaľuje rozpočet výnosov a nákladov JLF UK na rok 2016:
 v predpokladanom objeme výnosov v hlavnej činnosti 21 633 936 EUR a výnosov
v zdaňovanej činnosti 180 005 EUR,
 v predpokladanom objeme nákladov v hlavnej činnosti 20 590 000 EUR a nákladov
v zdaňovanej činnosti 171 000 EUR,
 v predpokladanom kladnom výsledku hospodárenia v hlavnej činnosti vo výške
1 043 936 EUR a v zdaňovanej činnosti 9 000 EUR.
3/2016
Akademický senát JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 písm. e) zákona o vysokých školách a v súlade s
Čl. 18 ods. 1 písm. f) Štatútu JLF UK v Martine schvaľuje použitie finančných prostriedkov
z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK na rok 2016.
4/2016
Akademický senát JLF UK v súlade Čl. 18 ods. 1 písm. a) Štatútu JLF UK schvaľuje Disciplinárny
poriadok JLF UK pre študentov.
5/2016
Akademický senát JLF UK v súlade Čl. 18 ods. 1 písm. r) Štatútu JLF UK schvaľuje členov
Disciplinárnej komisie JLF UK pre študentov nasledovne:
Predseda:

doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mim. prof.

Členovia:

doc. MUDr. Juraj Mokrý, PhD.
doc. MUDr. Ľubomír Straka, PhD.
Lukáš Briš
Jana Dudášiková
Patrícia Hulinová
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6/2016
Akademický senát JLF UK v súlade Čl. 18 ods. 1 písm. p) Štatútu JLF UK schvaľuje:
a)


na Psychiatrickej klinike JLF UK a UNM:
zvýšenie vedecko-pedagogických zamestnancov o 1 v kategórii odborný asistent,

b)




na Ústave fyziológie JLF UK:
zníženie vedecko-pedagogických zamestnancov o 1 v kategórii docent,
zvýšenie vedecko-pedagogických zamestnancov o 1 v kategórii profesor,
zníženie nepedagogických zamestnancov o 1,

c)



na Ústave ošetrovateľstva JLF UK:
zníženie vedecko-pedagogických zamestnancov o 1 v kategórii odborný asistent,
zvýšenie vedecko-pedagogických zamestnancov o 1 v kategórii docent,

d)


na Ústave lekárskej biochémie JLF UK:
zvýšenie nepedagogických zamestnancov o 1,

e)



na Internej klinike – Gastroenterologickej JLF UK a UNM:
zníženie vedecko-pedagogických zamestnancov o 1 v kategórii výskumný pracovník,
zvýšenie vedecko-pedagogických zamestnancov o 1 v kategórii odborný asistent.

7/2016
Akademický senát JLF UK vyslovuje súhlas so zmenou Organizačného poriadku BioMedu.
8/2016
Akademický senát JLF UK v súlade Čl. 18 ods. 1 písm. a) Štatútu JLF UK schvaľuje zmenu
Štipendijného poriadku JLF UK.
9/2016
Akademický senát JLF UK vyslovuje súhlas s návrhom dekana JLF UK na Smernicu o odmeňovaní
vysokoškolských učiteľov a vedecko-výskumných zamestnancov JLF UK.
10/2016
Akademický senát JLF UK v súlade Čl. 18 ods. 1 písm. k) Štatútu JLF UK schvaľuje organizačné
zabezpečenie a podmienky prijatia na doktorandské štúdium na rok 2016/2017 pre akreditovaný
študijný program ošetrovateľstvo.
11/2016
Akademický senát JLF UK v súlade Čl. 18 ods. 1 písm. k) Štatútu JLF UK schvaľuje podmienky
prijatia na štúdium študijného programu ošetrovateľstvo 2. stupňa na JLF UK na rok 2016/2017.
Akademický senát JLF UK ďalej vyslovuje súhlas s návrhom na výšku poplatku za externú formu
štúdia študijného programu ošetrovateľstvo 2. stupňa vo výške 700 Eur.
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12/2016
Akademický senát JLF UK vyslovuje súhlas so zmenou Študijného poriadku ďalšieho vzdelávania
pracovníkov JLF UK.
13/2016
Akademický senát JLF UK vyslovuje súhlas so zmenou Smernice o úhrade za ďalšie vzdelávanie
zdravotníckych pracovníkov JLF UK.
14/2016
Akademický senát JLF UK vyslovuje súhlas so zmenou poplatkov za ubytovanie na
Vysokoškolskom internáte JLF UK s účinnosťou od 1.9.2016 a odporúča predložiť návrh na
schválenie Akademickému senátu UK v Bratislave.
15/2016
Akademický senát JLF UK berie na vedomie informáciu dekana JLF UK, ktorá sa týka využívania
hmotného a nehmotného investičného majetku. Akademický senát JLF UK žiada dekana, aby uložil
vedúcim ústavov a prednostom kliník JLF UK povinnosť zabezpečiť využívanie prístrojového
vybavenia jednotlivých pracovísk a viesť o tom evidenciu v súlade s príslušnými predpismi a
nariadeniami.
16/2016
Akademický senát JLF UK vyslovuje súhlas s návrhom dekana JLF UK na orientačné vypracovanie
štúdie projektu univerzitnej nemocnice na Malej Hore, Martin.

V Martine, dňa 1.4.2016
Zapísala:

Ing. Janka Trimajová

Overili:

doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.
doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.

prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc.
predsedníčka AS JLF UK
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