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Návrhy uznesení 

 

1. 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje návrh rektora UK na predaj 

pozemkov, a to na základe obchodnej verejnej súťaže podľa § 5 ods. 2 zákona č. 176/2004 Z. z. 

o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. 

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov.  

Predaj sa týka: 

1. Pozemkov a stavieb, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve UK, zapísané na liste vlastníctva č. 299, 

k. ú. Martin, obec Martin, okres Martin, Ul. Sklabinská 26 

a) Pozemky: 

- pozemok parc. č. KN 1883/18, parcela registra „C“ o výmere 9 125 m2, druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria,  

- pozemok parc. č. KN 1883/398, parcela registra „C“ o výmere 551 m2, druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria.  

b) Stavby: 

- Predklinické ústavy, súpisné č. 156, postavené na pozemku parc. č. 1883/18: 

- budova Ústavu mikrobiológie a imunológie 

- budova Ústavu farmakológie 

- budova Ústavu verejného zdravotníctva 

- budova Ústavu patologickej fyziológie 

- budova Vrátnice 

- budova Centrálneho zverina 

- objekt autogaráží 

- objekt prevádzkového skladu a skladu krmiva 

- prefabrikované, panelové garáže. 

Cena predmetných nehnuteľností bola určená znaleckým posudkom vo výške 776 000,00 EUR, t. j. 

primeraná cena znížená o 30 % predstavuje 543 200,00 EUR. 

 

2. Pozemkov a budov, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve UK, zapísané na liste vlastníctva č. 2041, 

k. ú. Vrútky, obec Vrútky, okres Martin, Ul. J. Kalinčiaka 2 

a) Pozemky: 

- pozemok parc. č. KN 707/3, parcela registra „C“ o výmere 228 m2, druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria  

b) Stavby: 

- budova Ústavu molekulovej biológie, súpisné č. 3306, postavená na pozemku parc. 

č. 707/3. 

Cena predmetných nehnuteľností bola určená znaleckým posudkom vo výške 68 100,00 EUR, t. j. 

primeraná cena znížená o 30 % predstavuje 47 670,00 EUR. 

 



2. 

Akademický senát UK žiada rektora UK, aby predložil Akademickému senátu UK písomnú 

informáciu o použití finančných prostriedkov získaných predajom nepotrebného nehnuteľného 

majetku - pozemkov a stavieb nachádzajúcich sa v katastrálnych územiach Martin a Vrútky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácia o prerokovaní materiálu 

komisiami AS UK 
 

Materiál bol prerokovaný na 19. zasadnutí Finančnej komisie AS UK dňa 13. júna 2018. 

 

Uznesenie č. 5: 

Finančná komisia AS UK odporúča AS UK udeliť predchádzajúci písomný súhlas s predajom 

nehnuteľného majetku podľa predloženej písomnej žiadosti, pod podmienkou predloženia do AS UK 

návrhu použitia získaných finančných prostriedkov z predaja daného majetku. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

5 12 7 12 0 0 
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Sp. č.:  

V Bratislave 28.05.2018 

 

 

 

  

Vážený pán predseda, 

 

v súlade s § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 176/2004 o nakladaní s majetkom verejnoprávnych 

inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o 

Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov 

(ďalej len ako „zákon o nakladaní s majetkom“) v súvislosti s § 17 ods. 1 zákona č. 131/2002 

Z. z.  o vysokých školách v znení neskorších predpisov, podľa ktorých sa na predaj 

nepotrebnej nehnuteľnej veci vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas AS UK, si Vás 

dovoľujem požiadať, aby ste zaradili do programu najbližšieho zasadnutia Akademického 

senátu UK bod: 

 

Návrh uznesenia Akademického senátu UK: 

 

Uznesenie č. ............................  

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje návrh rektora UK na 

predaj pozemkov, a to na základe obchodnej verejnej súťaže podľa § 5 ods. 2 zákona č. 

176/2004 o nakladaní s majetkom.  

 

Predaj sa týka: 

1. Pozemkov a stavieb, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve UK, zapísané na liste vlastníctva č. 

299, k. ú. Martin, obec Martin, okres Martin, Ul. Sklabinská 26 

a) Pozemky: 

- pozemok parc. č. KN 1883/18, parcela registra „C“ o výmere 9 125 m2, druh 

pozemku: zastavané plochy a nádvoria,  

- pozemok parc. č. KN 1883/398, parcela registra „C“ o výmere 551 m2, druh 

pozemku: zastavané plochy a nádvoria.  

b) Stavby: 

- Predklinické ústavy, súpisné č. 156, postavené na pozemku parc. č. 1883/18: 

- budova Ústavu mikrobiológie a imunológie 

- budova Ústavu farmakológie 

- budova Ústavu verejného zdravotníctva 

- budova Ústavu patologickej fyziológie 

- budova Vrátnice 

- budova Centrálneho zverina 

- objekt autogaráží 

- objekt prevádzkového skladu a skladu krmiva 

- prefabrikované, panelové garáže. 
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Cena predmetných nehnuteľností bola určená znaleckým posudkom vo výške 776 000,00 

EUR, t.j. primeraná cena znížená o 30 % predstavuje 543 200,00 EUR. 

 

2. Pozemkov a budov, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve UK, zapísané na liste vlastníctva č. 

2041, k. ú. Vrútky, obec Vrútky, okres Martin, Ul. J. Kalinčiaka 2 

a) Pozemky: 

- pozemok parc. č. KN 707/3, parcela registra „C“ o výmere 228 m2, druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria  

b) Stavby: 

- budova Ústavu molekulovej biológie, súpisné č. 3306, postavená na pozemku 

parc. č. 707/3. 

Cena predmetných nehnuteľností bola určená znaleckým posudkom vo výške 68 100,00 EUR, 

t.j. primeraná cena znížená o 30 % predstavuje 47 670,00 EUR. 

 

Dôvodová správa k návrhu uznesenia č. ......................... 

 

Návrh predkladám na základe žiadosti (príloha č. 1) dekana Jesseniovej lekárskej fakulty 

v Martine. Vedenie JLF UK v Martine zrealizovalo fakultný centrálny areál Campus na Malej 

Hore, moderný multifunkčný objekt na vzdelávacie a vedecko-výskumné účely. Pracoviská 

na Sklabinskej 26 v Martine a na Ul. J. Kalinčiaka 2 vo Vrútkach sa stali nepotrebnými 

a prebytočnými. Rektor UK na základe návrhu JLF UK v Martine vydal rozhodnutie 

o nepotrebnosti uvedených nehnuteľností dňa 10.02.2015. Následne JLF UK organizovala 

verejné obchodné súťaže, ktoré neboli úspešné, na základe čoho je predložený návrh na predaj 

nehnuteľností za primeranú cenu zníženú o 30 %. Nevyužívaním priestorov dochádza k ich 

znehodnocovaniu a zvýšeniu rizika vstupu nepovolaných osôb a rozkrádania majetku. Výnos 

z prípadného úspešného predaja bude použitý na skvalitnenie podmienok medicínskeho 

vzdelávania. 

 

Cena nehnuteľností bola učená znaleckým posudkom. Znalecký posudok bude k dispozícii na 

vyžiadanie na zasadnutí Akademického senátu. 

 

Predaj nehnuteľností schválil AS JLF UK v Martine 26.05.2014, AS UK v Bratislave 

18.02.2015 a Správna rada UK 15.06.2015.  

Rektor rozhodol o nepotrebnosti nehnuteľností rozhodnutím zo dňa 10.02.2015. 

 

 

S pozdravom 

 
 

 

 

 

Prílohy: 1. Návrh na vyslovenie súhlasu s predajom nepotrebných nehnuteľných vecí za cenu nižšiu než je  

primeraná cena zo dňa 22.05.2018 

               

Na vedomie: prof. MUDr. Ján Danko, CSc., dekan JLF UK                             

 

           

Vážený pán 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. 

predseda 

Akademický senát UK 

TU 
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       Univerzita Komenského v Bratislave 

       prof. MUDr. Karol Mičieta, PhD. 

rektor UK  

Šafárikovo námestie č. 6 

814 99  B r a t i s l a v a  1 

         

Vec: Návrh na vyslovenie súhlasu s predajom nepotrebných  

nehnuteľných vecí za cenu nižšiu než je primeraná cena 

 

Vaša Magnificencia, 

v súlade s § 12 ods. 2  zákona NR SR č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom 

verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 

Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v platnom znení (ďalej len „zákon“) a v súlade s Čl. 3 

ods. 3 písm. d) vnútorného predpisu UK č. 18/2010 Smernica rektora UK o nakladaní 

s majetkom Univerzity Komenského v Bratislave v platnom znení, Vám predkladám návrh na 

vyslovenie súhlasu s predajom nepotrebných nehnuteľných vecí za cenu podľa § 5 ods. 2 

zákona, t.j. za cenu o 30% nižšiu než je primeraná cena určená znaleckým posudkom 

nasledovne: 

1. Pozemky a budovy  na ul. Sklabinskej 26, zapísané na LV číslo 299 k. ú. Martin:  

a. Pozemky:  

 Parcela číslo KN 1883/18,  k.ú. Martin o výmere  9 125 m2 - zastavané plochy a nádvoria  

 Parcela číslo KN 1883/398 k.ú. Martin o výmere   551 m2 - zastavané plochy a nádvoria 

 

b. Budovy a stavby: 

   

Budovy a stavby podľa evidencie v IS: Číslo IM Parcela č. k.ú. 

Objekt č. I – budova Ústavu mikrobiológie a imunológie 21000146 1883/18 Martin 

Objekt č. II – budova  Ústavu farmakológie 21000143 1883/18 Martin 

Objekt č. III – budova Ústavu verejného zdravotníctva 21000144 1883/18 Martin 

Objekt č. IV – budova Ústavu patologickej fyziológie 21000145 1883/18 

1883/398 

Martin 

Objekt č. V – budova Vrátnice 21000148 1883/18 Martin 

Budova Centrálneho zverinca 21000147 1883/18 Martin 

Objekt autogaráží 21000157 1883/18 Martin 

Váš list číslo/zo dňa: Naše číslo: Vybavuje: Miesto a dátum odoslania: 

 119/2018 AIII/2 

 

Martin, 22. mája 2018 
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Objekt prevádzkového skladu a skladu krmiva 21000153 1883/18 Martin 

Prefabrikované, panelové garáže – 4 ks  21000168 

21000150 

21000151 

21000154 

1883/18 Martin 

Vodovodná prípojka 21000239 1883/18 Martin 

Kanalizačná prípojka, vonkajšie rozvody 21000241 1883/18 Martin 

  

za kúpnu cenu najmenej vo výške 543 200,00 EUR (cena stanovená znalcom 776 000,00 

EUR).  

  

    

2. Pozemky a budovy na ul. J.Kalinčiaka 2, zapísané na LV číslo  2041 k. ú. Vrútky: 

a. Pozemok: 

 Parcela číslo KN 707/3 k. ú. Vrútky o výmere 228 m2 - pozemok zastavaný nebytovou 

budovou  

b. Budova:   

 

Rekapitulácia budov a stavieb:  Číslo IM Parcela č. k.ú. 

Budova Ústavu molekulovej biológie 21000163 707/3 Vrútky 

 

za kúpnu cenu najmenej vo výške 47 670 EUR (cena stanovená znalcom 68 100,00 EUR). 

Zdôvodnenie: 

Vedenie JLF UK v Martine začalo už začiatkom roku 2012 intenzívne pracovať na 

príprave svojho zámeru týkajúceho sa budovania fakultného centrálneho areálu – Campusu 

JLF UK v lokalite na Malej Hore. Zámer sa podarilo zrealizovať v roku 2014, kedy bol  

postavený moderný multifunkčný objekt,  plne využiteľný vo vzdelávacom a vedecko-

výskumnom procese. Získali sa nové výučbové kapacity a vytvorili podmienky pre špičkové 

vedecké centrum, ktoré sa zapojilo aj do siete Európskych výskumných centier. Pracoviská 

umiestnené na Sklabinskej ulici č. 26 v Martine a  na ul. J. Kalinčiaka vo Vrútkach sa 

presťahovali.  

Zmena priestorového usporiadania mala za následok prebytočnosť a nepotrebnosť 

objektov na Sklabinskej ul.  č. 26 v Martine a na ul. J. Kalinčiaka vo Vrútkach, nakoľko sa 

neplánovalo ich ďalšie využívanie na výchovno-vzdelávacie ani iné úlohy súvisiace 

s činnosťou a poslaním fakulty. Na základe návrhu vypracovaného JLF UK v Martine bolo 

vydané rozhodnutie rektora UK v Bratislave o nepotrebnosti uvedených nehnuteľných vecí 
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dňa 10.2.2015. Predaj sa schvaľoval v týchto samosprávnych akademických a kolektívnych 

orgánoch: 

- Akademický senát JLF UK v Martine na svojom zasadnutí dňa 26. mája 2014, 

- Akademický senát UK v Bratislave na svojom zasadnutí dňa 18. februára 2015, 

- Správna rada UK na svojom zasadnutí dňa 15. júna 2015. 

JLF UK následne organizovala obchodné verejné súťaže na predaj nehnuteľností a prevod 

vlastníckeho práva. Súťaž bola vyhlásená dňa 30.9.2015, opakovane dňa 12.4.2016 a dňa 

6.3.2017 (len na Vrútky, pretože objekty na Sklabinskej ul. v Martine sa podarilo v roku 2017 

prenajať na dobu určitú – na 8 mesiacov). Na základe vypracovaných znaleckých posudkov 

bola cena stanovená znalcom: 

- pozemky, budovy a stavby na Sklabinskej ulici v Martine vo výške 968 tis. EUR, 

- pozemky a budova na ul. J. Kalinčiaka vo Vrútkach vo výške 92 400 EUR. 

Nakoľko ani opakované obchodné verejné súťaže neboli úspešné a neprihlásil sa 

žiadny záujemca, ktorý by ponúkol kúpnu cenu najmenej vo výške primeranej ceny, 

predkladáme návrh na uplatnenie postupu podľa § 5 ods. 2 zákona, t.j. ponúknuť nepotrebné 

nehnuteľné veci na predaj za primeranú cenu zníženú o 30%. Podľa aktuálne vypracovaného 

znaleckého posudku je všeobecná hodnota pozemkov a stavieb stanovená nasledovne: 

- pozemky, budovy a stavby na Sklabinskej ulici v Martine vo výške 776 000,00 EUR, t.j. 

primeraná cena znížená o 30 % predstavuje 543 200,00 EUR, 

- pozemky a budova na ul. J. Kalinčiaka vo Vrútkach vo výške 68 100,00 EUR t.j. primeraná 

cena znížená o 30 % predstavuje 47 670,00 EUR. 

Nevyužívaním voľných priestorov dochádza postupne k ich znehodnocovaniu, tiež 

hrozí riziko vstupu nepovolaných osôb a rozkrádania majetku, preto máme záujem na predaji 

nepotrebných nehnuteľných vecí v čo možno najkratšom čase, aby nedošlo k ich úplnému 

znehodnoteniu a nepredajnosti.  

V prípade, ak bude obchodná verejná súťaž po znížení kúpnej ceny úspešná, výnos 

z predaja bude použitý na ďalšie skvalitnenie podmienok v poskytovaní medicínskeho 

vzdelávania. 

Návrhom sa zaoberal aj Akademický senát Jesseniovej LF UK v Martine na svojom 

zasadnutí dňa 21. mája 2018 a vyslovil súhlas s predajom nepotrebných nehnuteľných vecí za 

cenu podľa § 5 ods. 2 zákona, t.j. za cenu o 30% nižšiu než je primeraná cena určená 

znaleckým posudkom. 
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Vážený pán rektor, 

 na základe vyššie uvedených skutočností si Vás dovoľujem požiadať o: 

a) predloženie návrhu na predaj predmetných pozemkov a stavieb na schválenie 

Akademickému senátu UK v Bratislave v súlade s Čl. 3 ods. 3 písm. d) Smernice 

rektora UK č. 18/2010 v platnom znení, 

b) vydanie splnomocnenia dekanovi JLF UK v Martine na organizovanie obchodnej 

verejnej súťaže na predaj predmetných pozemkov a stavieb za cenu podľa § 5 ods. 2 

zákona, t.j. za cenu o 30% nižšiu než je primeraná cena určená znaleckým posudkom. 

 

Znalecké posudky na stanovenie všeobecnej hodnoty uvedených nehnuteľností 

zasielame na Oddelenie legislatívny a právnych služieb UK v Bratislave. 

 

Ďakujem za pochopenie.  

 

 S pozdravom 

 

 

 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

dekan JLF UK 
 

 

Na vedomie:  JUDr. Michal Káčerík, poverený vedením OLP UK v Bratislave 



 1 

Z á p i s n i c a 

 zo zasadania Akademického senátu Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 

dňa 21.5.2018 

Prítomní: 

podľa prezenčných listín 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

Zasadanie otvorila a viedla predsedníčka AS JLF UK prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc., ktorá 

skonštatovala, že prítomná je nadpolovičná väčšina členov a AS je uznášaniaschopný. 

Pred schválením programu informovala členov AS JLF UK o výsledku volieb predsedu študentskej 

časti AS JLF UK. Za predsedníčku bola zvolená Veronika Slobodníková, za ďalšieho člena 

Predsedníctva AS JLF UK Michal Ružinský. Predsedníčka AS JLF UK poďakovala 

predchádzajúcemu predsedovi Lukášovi Brišovi za jeho prácu v AS JLF UK.  

Schválenie programu  

Predsedníčka AS predložila návrh programu rokovania a členovia jednomyseľne schválili nasledovný 

program zasadania: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

Schválenie programu  

Overovatelia zápisnice  

2. Návrh dekana na rozpis príspevku na pracoviská na zabezpečenie základnej prevádzky a činnosti 

v roku 2018 

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

v akademickom roku 2019/2020 

4. Návrh dekana na zmenu funkčnej štruktúry: 

a. Psychiatrickej kliniky JLF UK a UNM 

b. Neonatologickej kliniky JLF UK a UNM 

c. Ústavu lekárskej biofyziky JLF UK 

5. Návrh dekana na študijné programy v akademickom roku 2018/2019 

6. Návrh dekana na zloženie skúšobných komisií štátnych skúšok v akademickom roku 2018/2019 

7. Výročná správa o hospodárení JLF UK za rok 2017 

8. Výročná správa o činnosti JLF UK za rok 2017 

9. Návrh dekana na vyslovenie súhlasu s predajom nepotrebných nehnuteľných vecí za cenu nižšiu 

než je primeraná cena 

10. Návrh predsedníčky AS JLF UK na zmenu Rokovacieho poriadku AS JLF UK 

11. Informácie Vedenia JLF UK 

12. Rôzne 

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

 26 0 0 

 

Overovatelia zápisnice  

AS JLF UK jednomyseľne schválil overovateľov zápisnice: doc. MUDr. Š. Siváka, PhD. a RNDr. M. 

Šimeru, PhD. 

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

 26 0 0 
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2. Návrh dekana na rozpis príspevku na pracoviská na zabezpečenie základnej prevádzky 

a činnosti v roku 2018 

Návrh predložila p. tajomníčka v zastúpení dekana. Predsedníctvo a Komisia pre rozpočet 

a hospodárenie nemali pripomienky. Do diskusie sa neprihlásil žiadny člen AS, predsedajúca 

predložila návrh uznesenia, o ktorom dala hlasovať. AS JLF UK jednomyseľne schválil návrh 

a prijal k nemu uznesenie č. 1/2/2018. 

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

 26 0 0 

 

 

3. Návrh dekana o organizačnom zabezpečení a podmienkach prijatia na doktorandské 

štúdium v akademickom roku 2019/2020 

Návrh predložil prodekan prof. Galajda v zastúpení dekana. Predsedníctvo, Pedagogická 

a Vedecká komisia odporučili schváliť návrh bez pripomienok. Do diskusie sa neprihlásil žiadny 

člen AS, predsedajúca predložila návrh uznesenia, o ktorom dala hlasovať. AS JLF UK 

jednomyseľne schválil návrh a prijal k nemu uznesenie č. 2/2/2018.  

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

 26 0 0 

 

4. Návrh dekana na zmenu funkčnej štruktúry: 

a. Psychiatrickej kliniky JLF UK a UNM 

b. Neonatologickej kliniky JLF UK a UNM 

c. Ústavu lekárskej biofyziky JLF UK 

 

Návrh v zastúpení dekana predložila prodekanka prof. Čalkovská. Predsedníctvo a Komisia pre 

rozpočet a hospodárenie nemali pripomienky k návrhom. Do diskusie sa neprihlásil žiadny člen 

AS, predsedajúca predložila postupne návrhy uznesení č. 3/2/2018, 4/2/2018 a 5/2/2018, 

o ktorých dala samostatne hlasovať. AS JLF UK jednomyseľne schválil návrhy a prijal k nim 

uznesenia.  

 

hlasovanie (3x) za proti zdržal sa 

 26 0 0 

 

5. Návrh dekana na študijné programy v akademickom roku 2018/2019 

Návrh predložila v zastúpení dekana prodekanka prof. Péčová. Predsedníctvo a Pedagogická 

komisia nemali pripomienky. Do diskusie sa neprihlásil žiadny člen AS, predsedajúca predložila 

návrh uznesenia, o ktorom dala hlasovať. AS JLF UK jednomyseľne schválil návrh a prijal 

k nemu uznesenie č. 6/2/2018. 

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

 26 0 0 
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6. Návrh dekana na zloženie skúšobných komisií štátnych skúšok v akademickom roku 

2018/2019 

 

Návrh predložila v zastúpení dekana prodekanka prof. Péčová. Predsedníctvo a Pedagogická 

komisia odporučili návrh bez pripomienok. Do diskusie sa neprihlásil žiadny člen AS, 

predsedajúca predložila návrh uznesenia, o ktorom dala hlasovať. AS JLF UK jednomyseľne 

schválil návrh a prijal k nemu uznesenie č. 7/2/2018 

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

 26 0 0 

 

 

7. Výročná správa o hospodárení JLF UK za rok 2017 

Správu predložila p. tajomníčka v zastúpení dekana. Predsedníctvo a Komisia pre rozpočet 

a hospodárenie odporučili správu schváliť a dodržať navrhnuté opatrenia na zlepšenia. Do 

diskusie sa neprihlásil žiadny člen AS, predsedajúca predložila návrh uznesenia, o ktorom dala 

hlasovať. AS JLF UK jednomyseľne schválil návrh a prijal k nemu uznesenie č. 8/2/2018.  

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

 26 0 0 

 

 

8. Výročná správa o činnosti JLF UK za rok 2017 

Správu predložila prodekanka prof. Čalkovská v zastúpení dekana. Predsedníctvo, Pedagogická 

a Vedecká komisia súhlasili so znením správy. Vedecká komisia konštatovala, že publikačná 

činnosť v roku 2017 výrazne stúpla. Do diskusie sa neprihlásil žiadny člen AS, predsedajúca 

predložila návrh uznesenia, o ktorom dala hlasovať. AS JLF UK jednomyseľne schválil návrh 

a prijal k nemu uznesenie č. 9/2/2018. 

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

 26 0 0 

 

 

9. Návrh dekana na vyslovenie súhlasu s predajom nepotrebných nehnuteľných vecí za cenu 

nižšiu než je primeraná cena 

Návrh predložila p. tajomníčka v zastúpení dekana. Predsedníctvo a Komisia pre rozpočet 

a hospodárenie súhlasili s predajom. Do diskusie sa neprihlásil žiadny člen AS, predsedajúca 

predložila návrh uznesenia, o ktorom dala hlasovať. AS JLF UK jednomyseľne schválil návrh 

a prijal k nemu uznesenie č. 10/2/2018. 

 

 

10. Návrh predsedníčky AS JLF UK na zmenu Rokovacieho poriadku AS JLF UK 

 

Návrh predložila predsedníčka AS JLF UK, ktorá vysvetlila kolíziu v dátumoch týkajúcich sa 

volieb kandidátov na funkciu dekana. Právna komisia podporila nutnosť opravy týchto termínov. 
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Do diskusie sa neprihlásil žiadny člen AS, predsedajúca predložila návrh uznesenia, o ktorom 

dala hlasovať. AS JLF UK jednomyseľne schválil návrh a prijal k nemu uznesenie č. 11/2/2018. 

 

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

 26 0 0 

 

 

11. Informácie Vedenia JLF UK 

 

a) prodekanka prof. Čalkovská:  

- informovala o tom, že bolo podaných 61 grantov UK, z ktorých bolo 37 prijatých, 

- ďalej bolo podaných 30 VEGA grantov, 5 KEGA grantov a 14 APVV grantov. 

 

b) prodekanka prof. Péčová:  

- pripomenula, že 11.-15. júna 2018 sa uskutoční prijímacie konanie na pregraduálne štúdium,  

- informovala o počtoch uchádzačov o štúdium na JLF UK:  

o všeobecné lekárstvo: 982  

o zubné lekárstvo: 126  

o ošetrovateľstvo: 27 

o pôrodná asistencia: 24 

o verejné zdravotníctvo Bc.: 18 

- obhajoby diplomových prác sa uskutočnia 28. mája – 1. júna 2018, 

- promócie sa uskutočnia 28. a 29. júna 2018, 

- prof. Višňovský sa opýtal, či sa môžu obhajoby diplomovej práce zúčastniť aj študenti so 

známkou FX od školiteľa aj oponenta; p. prodekanka odpovedala, že podľa usmernenia 

prorektorky UK majú aj títo študenti právo prísť na obhajobu svojej diplomovej práce.  

 

c) p. tajomníčka:  

- informovala o podpísaní Dodatku č. 2 k Zmluve o praktickej výučbe na špecializovanom 

výučbovom  pracovisku s UNM a o Zmluve o podmienkach výberového konania na obsadenie 

funkcie prednostu kliniky a prednostu ústavu s UNM, 

- informovala, že v dňoch 11., 12. a 18. júna 2018 sa uskutočnia výberové konania na obsadenie 

funkcií prednostov v UNM, 

- informovala, že na účet JLF bolo pripísaných 50% finančných prostriedkov z pridelených 

grantov, 

- informovala, že na promócie v júni 2018 budú dodané nové taláre a čiapky pre členov senátu aj 

pre študentov, 

- AS UK na svojom poslednom zasadnutí neprerokoval návrh JLF UK na predaj nepotrebného 

nehnuteľného majetku - pozemkov zapísaných na LV č. 1292 v k.ú. Mošovce z dôvodu, že JLF 

UK nemala vypracovaný znalecký posudok; t.č. sa už znalecký posudok zaslal na Odd. 

legislatívy a právnych služieb RUK. 

 

d) p. dekan:  

- informoval o nových skutočnostiach v projekte „Nemocnica budúcnosti“ a o stretnutí 

s predsedom vlády SR, 
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- informoval o záveroch a odporúčaniach zo stretnutia s ministerkou zdravotníctva (napr. potreba 

navyšovania počtov prijímaných študentov; ďalej motivovať a navyšovať počty študentov v 

rezidentských programoch, o ktoré štátne nemocnice, ani súkromný sektor nemajú záujem), 

- informoval o veľmi nízkych počtoch uchádzačov na nelekárske študijné programy, hlavne 

program ošetrovateľstvo, čo sa následne prejavuje aj vo fakte, že aktuálne v UNM chýba 40 

sestier - bakalárok,  

 

12. Rôzne 

- prof. Lehotský informoval, že mu bol ako členovi AS UK doručený návrh Študijného poriadku 

UK, o ktorom bude AS UK rokovať na najbližšom zasadnutí v júni 2018, následne sa bude 

zasielať na jednotlivé fakulty,  

- doc. Statelová sa pýtala na možnosť uhrádzania nákladov zo strany JLF UK, ktoré vznikajú 

opotrebením prístrojov v UNM zakúpených zo štrukturálnych fondov; p. dekan odpovedal, že 

tieto prístroje sa  musia využívať len na vzdelávacie, príp. vedecké účely prvých 5 rokov, až 

následne sa môžu využiť aj komerčne a produkovať zisk, 

- prof. Adamkov informoval členov o úmrtí bývalého predsedu AS JLF UK a vedúceho Ústavu 

histológie a embryológie JLF UK doc. Beleja; prítomní si ho uctili minútou ticha. 

 

UZNESENIA 

Uznesenie č. 1/2/2018: Akademický senát 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 rozpis príspevku 

na pracoviská na zabezpečenie základnej prevádzky a činnosti v roku 2018. 

 

Uznesenie č. 2/2/2018: Akademický senát v súlade Čl. 18 ods. 1 písm. k) Štatútu JLF UK 

v Martine schvaľuje organizačné zabezpečenie a podmienky prijatia na doktorandské štúdium 

v akademickom roku 2019/2020. 

 

Uznesenie č. 3/2/2018: Akademický senát v súlade Čl. 18 ods. 1 písm. p) Štatútu JLF UK 

v Martine schvaľuje zmenu funkčnej štruktúry Psychiatrickej kliniky JLF UK a UNM 

nasledovne: 

 

 zníženie počtu vedecko-pedagogických zamestnancov o 1 v kategórii výskumný pracovník, 

 zvýšenie počtu vedecko-pedagogických zamestnancov o 1 v kategórii odborný asistent, 
 

Pracovisko Profesor Docent 
Odbor. 

asistent 
Lektor 

Výskumný 

pracovník Spolu 

Psychiatrická klinika 0 1 3,1 0 0 4,1 

 

Uznesenie č. 4/2/2018: Akademický senát v súlade Čl. 18 ods. 1 písm. p) Štatútu JLF UK 

v Martine schvaľuje zmenu funkčnej štruktúry Neonatologickej kliniky JLF UK a UNM 

nasledovne:  

 

 zvýšenie počtu vedecko-pedagogických zamestnancov o 1 v kategórii odborný asistent, 

 

Pracovisko Profesor Docent 
Odbor. 

asistent 
Lektor 

Výskumný 

pracovník Spolu 
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Neonatologická klinika 1 0 2,1 0 0 3,1 

 

 

Uznesenie č. 5/2/2018: Akademický senát v súlade Čl. 18 ods. 1 písm. p) Štatútu JLF UK 

v Martine schvaľuje zmenu funkčnej štruktúry Ústavu lekárskej biofyziky JLF UK nasledovne:  
 

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

 zvýšenie počtu vedecko-pedagogických zamestnancov o 1 v kategórii profesor, 

 zvýšenie počtu vedecko-pedagogických zamestnancov o 1 v kategórii výskumný pracovník, 

 

Pracovisko Profesor Docent 
Odbor. 

asistent 
Lektor 

Výskumný 

pracovník Spolu 

Ústav lekárskej biofyziky 2 0 3 0 1 6 

 

Uznesenie č. 6/2/2018: Akademický senát v súlade Čl. 18 ods. 1 písm. j) Štatútu JLF UK 

prerokoval a berie na vedomie študijné programy v akademickom roku 2018/2019.  

Akademický senát určuje na základe návrhu študentskej časti AS zástupcu študentov na 

zasadnutie Vedeckej rady JLF UK dňa 21. júna 2018:  Janu Dudášikovú.   

 

Uznesenie č. 7/2/2018: Akademický senát berie na vedomie zloženie skúšobných komisií 

štátnych skúšok v akademickom roku 2018/2019. 

 

Uznesenie č. 8/2/2018: Akademický senát v súlade Čl. 18 ods. 1 písm. i) Štatútu JLF UK 

schvaľuje Výročnú správu o hospodárení JLF UK za rok 2017. 

 

Uznesenie č. 9/2/2018: Akademický senát v súlade Čl. 18 ods. 1 písm. i) Štatútu JLF UK 

schvaľuje Výročnú správu o činnosti JLF UK za rok 2017. 

 

Uznesenie č. 10/2/2018: Akademický senát vyslovuje súhlas s predajom nepotrebných 

nehnuteľných vecí:  

1. Pozemky a budovy  na ul. Sklabinskej 26, zapísané na LV číslo 299 k. ú. Martin:  

a. Pozemky:  

 Parcela číslo KN 1883/18,  k.ú. Martin o výmere  9 125 m
2
 - zastavané plochy 

a nádvoria  

 Parcela číslo KN 1883/398 k.ú. Martin o výmere   551 m
2
 - zastavané plochy 

a nádvoria 

 

b. Budovy a stavby: 

   

Budovy a stavby podľa evidencie v IS: Číslo IM Parcela č. k.ú. 

Objekt č. I – budova Ústavu mikrobiológie a imunológie 21000146 1883/18 Martin 

Objekt č. II – budova  Ústavu farmakológie 21000143 1883/18 Martin 

Objekt č. III – budova Ústavu verejného zdravotníctva 21000144 1883/18 Martin 

Objekt č. IV – budova Ústavu patologickej fyziológie 21000145 1883/18 Martin 
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1883/398 

Objekt č. V – budova Vrátnice 21000148 1883/18 Martin 

Budova Centrálneho zverinca 21000147 1883/18 Martin 

Objekt autogaráží 21000157 1883/18 Martin 

Objekt prevádzkového skladu a skladu krmiva 21000153 1883/18 Martin 

Prefabrikované, panelové garáže – 4 ks  21000168 

21000150 

21000151 

21000154 

1883/18 Martin 

Vodovodná prípojka 21000239 1883/18 Martin 

Kanalizačná prípojka, vonkajšie rozvody 21000241 1883/18 Martin 

  

za kúpnu cenu najmenej vo výške 543 200,00 EUR (cena stanovená znalcom 776 000,00 EUR). 

 

     

2. Pozemky a budovy na ul. J.Kalinčiaka 2, zapísané na LV číslo  2041 k. ú. Vrútky: 

a. Pozemok: 

     Parcela číslo KN 707/3 k. ú. Vrútky o výmere 228 m
2
 - pozemok zastavaný nebytovou 

budovou  

b. Budova:   

 

Rekapitulácia budov a stavieb:  Číslo IM Parcela č. k.ú. 

Budova Ústavu molekulovej biológie 21000163 707/3 Vrútky 

za kúpnu cenu najmenej vo výške 47 670 EUR (cena stanovená znalcom 68 100,00 EUR). 

 

Uznesenie č. 11/2/2018: Akademický senát v súlade Čl. 18 ods. 1 písm. b) Štatútu JLF UK 

schvaľuje zmenu Čl. 26 ods. 19. Rokovacieho poriadku AS JLF UK nasledovne:  

„Tri pracovné dni pred dňom konania volieb sa uskutoční verejné zasadnutie akademického 

senátu, na ktorom sa umožní kandidátom predniesť návrh programu svojej činnosti. Verejné 

zasadnutie akademického senátu zvolá a vedie predseda AS JLF. Pozvánka na verejné 

zasadnutie akademického senátu sa zasiela kandidátom na funkciu dekana fakulty a členom 

akademického senátu elektronicky bezodkladne po zverejnení zoznamu kandidátov na funkciu 

dekana.“ 

 

 

 

V Martine 4.6.2018                                          

Zapísala: Ing. J. Trimajová      

 

 

 

      prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc. 

                                                                         predsedníčka AS JLF UK 

 


