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Prítomní: podľa prezenčných listín (19 zamestnancov prezenčne, 2 online, 2 ospravedlnení, 8 
študentov prezenčne, 4 ospravedlnení) 
 

1. Otvorenie a schválenie programu 

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

1. Otvorenie a schválenie programu  
2. Schválenie overovateľov zápisnice  
3. Návrh dekanky JLF UK na metodiku a rozpis dotácie štátneho rozpočtu na rok 2022 
4. Návrh dekanky JLF UK na rozdelenie finančných prostriedkov z vlastných výnosov 
a nedotačných zdrojov v roku 2022: 

a) JLF UK 
b) Vysokoškolského internátu a jedálne JLF UK 

5. Návrh dekanky JLF UK na rozpočet výnosov a nákladov JLF UK na rok 2022 
6. Návrh dekanky JLF UK na zmenu zaradenia pracoviska Centra podpory medicínskeho 
vzdelávania JLF UK 
7. Vykonávací predpis týkajúci sa záverečných (bakalárskych a diplomových) prác študentov JLF 
UK v Martine  
8. Študijný poriadok  ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na JLF UK v Martine 
9. Smernica o úhrade za ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov 
10. Výročná správa o činnosti JLF UK za rok 2021 
11. Informácie Vedenia JLF UK 
12. Rôzne 

Hlasovanie Za Proti Zdržal sa 

Program 29 0 0 

 
2. Schválenie overovateľov zápisnice 

Predsedníctvo AS JLF UK navrhlo za overovateľov zápisnice prof. MUDr. T. Bašku, PhD. a doc. MUDr. 
Š. Siváka, PhD. 

Hlasovanie Za Proti Zdržal sa 

Overovatelia 29 0 0 

 
3. Návrh dekanky JLF UK na metodiku a rozpis dotácie štátneho rozpočtu na rok 2022 

Návrh uviedla dekanka fakulty a o podrobné informácie požiadala tajomníčku JLF UK. Tajomníčka 
prezentovala metodiku a rozpis dotácie štátneho rozpočtu na rok 2022, pričom osobitne sa zamerala 
na zmeny oproti predchádzajúcemu roku, napr. zníženie dotácie v oblasti osobných výdavkov, 
osobitné financovanie excelentného vedeckého výkonu, zníženie alokácie finančných prostriedkov na 
rozvoj ... Metodika reflektuje všeobecné zásady poskytovania dotácie, popis záväzných ukazovateľov 
a účelových prostriedkov. Všetkým pracoviskám JLF UK sa garantuje financovanie miezd do výšky 
reálnej potreby. Tovary a služby sa na pracoviská nerozpisujú, nakoľko pridelený objem dotácie 
(620 097 €) nepostačuje ani na úhradu nákladov na energie, ktorých výška sa odhaduje cca 1 mil. eur. 
Do rozpravy sa nikto neprihlásil, AS JLF UK prijal uznesenia č. 1/6/2022. 
 

Hlasovanie Za Proti Zdržal sa 

Metodika a rozpis dotácie ŠR na rok 2022 29 0 0 

 
 



 
4. Návrh dekanky JLF UK na rozdelenie finančných prostriedkov z vlastných výnosov 

a nedotačných zdrojov v roku 2022: 
a) JLF UK 
b) Vysokoškolského internátu a jedálne JLF UK 

Dekanka fakulty predložila návrh oblastí, ktorých financovanie bude kryté vlastnými zdrojmi (školné 
študentov študujúcich v jazyku anglickom, nedočerpané prostriedky z roku 2021, prevádzková 
dotácia z EŠIF, fond reprodukcie). Výška disponibilných prostriedkov umožňuje financovať v tomto 
roku aj aktivity z oblastí infraštruktúry pre IT, napr. obnovu hardware v Datacentre (servery a diskové 
polia). Podporuje sa publikačná aktivita financovaním publikačných príspevkov mladých 
zamestnancov do 35 rokov. Vyčleňuje sa finančná čiastka na úpravu platov nepedagogických 
zamestnancov. Podrobný prehľad oblastí je uvedený v  podkladových materiáloch. 
Prijali sa uznesenia č. 2/6/2022 a č. 3/6/2022. 
 

Hlasovanie Za Proti Zdržal sa 

Rozdelenie finančných prostriedkov z VV 
a NZ na JLF UK v roku 2022 

29 0 0 

 

Hlasovanie Za Proti Zdržal sa 

Rozdelenie finančných prostriedkov z VV 
a NZ na VIaJ JLF UK v roku 2022 

29 0 0 

 
5. Návrh dekanky na rozpočet výnosov a nákladov JLF UK na rok 2021 

Návrh predložila dekanka JLF UK, ktorá požiadala o podrobnú prezentáciu tajomníčku fakulty. 
Tajomníčka uviedla, že rozpočet sa v hlavnej aj podnikateľskej činnosti zostavuje ako mierne 
prebytkový (v podnikateľskej činnosti sa povinne zostavuje tak, aby výsledok hospodárenia dosiahol 
zisk vo výške minimálne 5 %). V komentári vysvetlila všetky plánované výnosové a nákladové položky. 
Komisia pre rozpočet a hospodárenie AS JLF UK nemala žiadne pripomienky. Do diskusie sa nikto 
neprihlásil a senát prijal uznesenie č. 4/6/2022. 
 

Hlasovanie Za Proti Zdržal sa 

Rozpočet V a N 29 0 0 

 
6. Návrh dekanky JLF UK na zmenu zaradenia pracoviska Centra podpory medicínskeho 

vzdelávania JLF UK 

Dekanka fakulty predložila a zdôvodnila, že Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine má ambíciu byť 
lídrom v zmenách prístupu k medicínskemu vzdelávaniu.  Centrum podpory medicínskeho 
vzdelávania je pracovisko, ktoré v priebehu rokov potvrdzuje svoju pozíciu  a význam pre medicínske 
vzdelávanie na JLF UK. Podieľa na zvyšovaní zručností učiteľov, realizuje výskum v oblasti 
medicínskeho vzdelávania a je úspešné v získavaní projektov, a to aj medzinárodných.   
Zmena zaradenia pracoviska umožní okrem poskytovania priestoru a materiálneho vybavenia pre 
moderné spôsoby výučby jeho ďalší rozvoj, a tým aj rozvoj moderných metód vzdelávania na JLF UK. 
AS JLF UK prijal k bodu č. 3 uznesenie č. 5/6/2022. 
 

Hlasovanie Za  Proti Zdržal sa  

Zmena zaradenia CPMV JLF UK 29 0 0 

 
 
 
 
 



7. Vykonávací predpis týkajúci sa záverečných (bakalárskych a diplomových) prác študentov 
JLF UK v Martine 

V súvislosti so zmenou platnej legislatívy UK predložila dekanka návrh na zmenu vykonávacieho 
predpisu týkajúceho sa záverečných (bakalárskych a diplomových) prác študentov JLF UK v Martine. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. Prijalo sa uznesenie č. 6/6/2022. 

Hlasovanie Za  Proti Zdržal sa  

Vykonávací predpis – záverečné práce 
študentov 

29 0 0 

 
8. Študijný poriadok  ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na JLF UK v Martine 

V súvislosti so zmenou platnej legislatívy a odporúčaniami Ministerstva zdravotníctva SR predložila 
dekanka návrh na úpravu  Študijného poriadku  ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na 
JLF UK v Martine. K uvedenému návrhu nemal nikto pripomienky, AS JLF UK prijal uznesenie č. 
7/6/2022. 

Hlasovanie Za  Proti Zdržal sa  

Študijný poriadok ďalšieho vzdelávania 
zdravotníckych pracovníkov  

29 0 0 

 
9. Smernica o úhrade za ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov 

Návrh predložila dekanka. Zmena súvisí so zmenou platnej legislatívy. Akademický senát JLF UK prijal 
k tomuto bodu uznesenie č. 8/6/2022.   

Hlasovanie Za  Proti Zdržal sa  

Smernica o úhrade za ďalšie vzdelávanie 
zdravotníckych pracovníkov 

29 0 0 

 
10. Výročná správa o činnosti JLF UK za rok 2021 

Návrh predložila dekanka fakulty. Do diskusie sa nikto nezapojil. Následne členovia AS hlasovali 
a prijalo sa uznesenie č. 9/6/2022. 

Hlasovanie Za  Proti Zdržal sa  

Výročná správa o činnosti JLF UK za rok 2021 29 0 0 

 
11. Informácie Vedenia JLF UK 

prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc., dekanka JLF UK 
- informovala o voľbe rektora UK, ktorá sa uskutoční dňa 18. mája 2022. 

 
prof. MUDr. D. Dobrota, CSc. 

- informoval, že sa pripravujú materiály na zosúlaďovanie habilitačných a inauguračných 
konaní so štandardami, a že prebiehajú práce v súvislosti s periodickým hodnotením vedy na 
vysokých školách. 

 
prof. MUDr. J. Švihra, PhD. 

- informoval, že v dňoch 2. – 3. júna 2022 sa uskutočnia prijímacie pohovory na PhD. štúdium. 
 
prof. MUDr. J. Mokrý, PhD. 

- informoval o odoslaní pripravených materiálov pre akreditáciu na vyjadrenie MZ SR, 
- informoval, že prijímacie konanie na JLF UK v Martine  v študijnom programe VL sa uskutoční 

v dňoch 3. 6. 2022 a 4. 6. 2022, 



- Informoval, že v dňoch 30. 6. 2022 a 1. 7. 2022 sa uskutočnia promócie absolventov JLF UK v 
Martine, 

- informoval o zmene termínu odovzdávania diplomových prác pre študijný program VL (do 8. 
8. 2022). 

 
doc. MUDr. M. Janík, PhD. 

- informoval, že prijímacie konanie na JLF UK v Martine v študijnom programe VLa sa uskutoční 
v dňoch 4. 6. 2022, 9. 7. 2022 a 12. 8. 2022, 

- informoval, že 13. 5. 2022 sa uskutoční školenie zamestnancov JLF UK, ktoré súvisí so 
systémom manažérstva proti korupcii zavedeným na JLF UK v roku 2021. 

 
doc. MUDr. D. Statelová, CSc. 

- informovala, že v dňoch 25. - 29. 04. 2022 sa uskutočnila na JLF UK v študijnom programe ZL 
skúška manuálnej zručnosti, 

- informovala, že prijímacie konanie na JLF UK v študijnom programe ZL sa uskutoční v dňoch 
3. 6. 2022 a 4. 6. 2022. 

 
doc. Mgr. M. Bašková, PhD. 

- informovala o výsledkoch prijímacieho konania v nelekárskych študijných programoch 1. 
stupňa vysokoškolského štúdia: 
dosiahnutý študijný priemer za posledné tri roky štúdia na strednej škole v jednotlivých 
študijných programoch bol do plánovaného počtu prijatých nasledovný: 

• v študijnom programe ošetrovateľstvo – do 1,53 vrátane – počet prijatých 80, 

• v študijnom programe pôrodná asistencia – do 1,14 vrátane – počet  prijatých 22, 

• v študijnom programe verejné zdravotníctvo – do 1,47 vrátane – počet prijatých 20. 
- informovala, že v dňoch 11. – 15. 7. 2022 sa na JLF UK uskutoční MDLU. 

 
Ing. Ľ. Červeňová 

- informovala, že sa kompletizuje VS o hospodárení za rok 2021, 
- informovala o postupe pri nákupe IKT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZNESENIA: 
 
Uznesenie č. 1/6/2022 
AS JLF UK v súlade s čl. 18 ods. 1 písm. f) Štatútu JLF UK schválil Metodiku a rozpis dotácie štátneho 
rozpočtu na JLF UK v Martine na rok 2022. 
 
Uznesenie č. 2/6/2022 
AS JLF UK v súlade s čl. 18 ods. 1 písm. f) Štatútu JLF UK schválil rozdelenie finančných prostriedkov 
z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK a oblasti ich použitia v roku 2022. 
 
Uznesenie č. 3/6/2022 
AS JLF UK v súlade s čl. 18 ods. 1 písm. f) Štatútu JLF UK schválil rozdelenie finančných prostriedkov 
z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov Vysokoškolského internátu a jedálne JLF UK a oblasti ich 
použitia v roku 2022. 
 
Uznesenie č. 4/6/2022 
AS JLF UK v súlade s čl. 18 ods. 1 písm. f) Štatútu JLF UK schválil rozpočet výnosov a nákladov JLF UK 
na rok 2022. 
 
Uznesenie č. 5/6/2022 
AS JLF UK schválil zmenu zaradenia pracoviska Centra podpory medicínskeho vzdelávania JLF UK 
z účelových pracovísk medzi vedecko-pedagogických pracovísk. 
 
Uznesenie č. 6/6/2022 
AS JLF UK v súlade s čl. 18 ods. 1 písm. a) Štatútu JLF UK schválil 
Vykonávací predpis týkajúci sa záverečných (bakalárskych a diplomových) prác študentov JLF UK 
v Martine. 
 
Uznesenie č. 7/6/2022 
AS JLF UK schválil Študijný poriadok  ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na JLF UK 
v Martine. 
 
Uznesenie č. 8/6/2022 
AS JLF UK schválil Smernicu o úhrade za ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. 
 
Uznesenie č. 9/6/2022 
AS JLF UK  v súlade s čl. 18 ods. 1 písm. i) Štatútu JLF UK schválil Výročnú správu o činnosti JLF UK za 
rok 2021. 
 
 
 
V Martine dňa   10. 5. 2022 
 
 
Zápisnicu zapísala:   Bc. Ing. Zuzana Buchová 
 

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

    doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD. 
 
 
 
Zápisnicu schválil:  prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc., predseda AS JLF UK 


