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Z á p i s n i c a 

zo zasadania Akademického senátu JLF UK v Martine konaného dňa 17.9.2014 

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, doc. MUDr. J. 

Višňovský, CSc., mim. prof., prof. MUDr. M. Zibolen, CSc., PhD., M. Bánová, L. Briš, J. 

Čabala, A. Fullová, K. Gyalogová, I. Majling 

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

MUDr. P. Galajda, CSc, doc. MUDr. R. Péčová, PhD., Ing. Ľ. Červeňová 

Ospravedlnení: 

- členovia AS JLF UK: prof. MUDr. P. Bánovčin, CSc., prof. MUDr. M. Mokáň, DrSc. 

FRCP Edin, doc. MUDr. D. Mištuna, PhD. mim. Prof, doc. MUDr. O. Osina, PhD, doc. 

RNDr. E. Halašová, PhD, M. Cibulka 

 

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

MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. AS JLF UK jednomyseľne schválil nasledovný program 

zasadania:  

Schválený program: 

1. Návrh Predsedníctva AS JLF UK na vyhlásenie doplňovacích volieb do AS JLF UK, 

AS UK a ŠRVŠ a návrh Volebnej komisie pre doplňovacie voľby 

2. Návrh Predsedníctva AS JLF UK na vyhlásenie volieb kandidáta na funkciu dekana 

JLF UK na funkčné obdobie 2015 – 2019 a návrh Volebnej komisie pre voľby 

kandidáta na funkciu dekana JLF UK 

3. Návrh dekana na zmenu funkčnej štruktúry: 

a) Ústavu farmakológie JLF UK 

b) Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK a UNM 

4. Informácie vedenia JLF UK 

5. Rôzne 

K bodu 1/ 

 

Návrh predložilo Predsedníctvo AS JLF UK. 

 

Právna komisia,  zamestnanecká ani študentská časť AS JLF UK nemali pripomienky k 

návrhu.   

 

O volebnej komisii pre doplňovacie voľby rozhodovali členovia AS JLF UK v tajnom 

hlasovaní.   

 

Záver:  Akademický senát JLF UK jednomyseľne schválil:  

a)  vyhlásenie doplňovacích volieb do AS JLF UK:  
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- vo volebnej oblasti č. 6 (študenti 1. ročníka štud. programu všeobecné lekárstvo 

a štud. programu zubné lekárstvo) na obsadenie 1 člena AS JLF UK, 

- vo volebnej oblasti č. 9 (študenti 4. ročníka štud. programu všeobecné lekárstvo 

a štud. programu zubné lekárstvo) na obsadenie 1 člena AS JLF UK, 

- vo volebnej oblasti č. 12 (študenti 1.-5. ročníka štud. programu OŠE a nelekárskych 

študijných programov) na obsadenie 1 člena AS JLF UK, 

- vo volebnej oblasti č. 13 (študenti študujúci v anglickom jazyku) na obsadenie 1 člena 

AS JLF UK, 

- vo volebnej oblasti č. 14 (študenti III. stupňa štúdia) na obsadenie 1 člena AS JLF 

UK, 

 

b) vyhlásenie doplňovacích volieb do AS UK z radov študentov, 

c)  vyhlásenie doplňovacích volieb do Študentskej rady vysokých škôl SR, 

 

a určil :  

a)  deň konania volieb: 7. 10. 2014, 

b)  miesto konania volieb: Veľký klub Študentského domova JLF UK, 

c)  čas konania volieb: 9:00 – 14:00. 

 

AS JLF UK ďalej v tajnom hlasovaní väčšinou hlasov schválil členov Volebnej komisie pre 

doplňovacie voľby v zložení: 

Predsedníčka:  doc. MUDr. Martina Šutovská, PhD. 

Členovia:   MUDr. Peter Ďurdík, PhD. 

  MUDr. Mgr. Peter Štiak 

  Jozef Čabala  

Miriam Bánová 

 

a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 25/2014. 

 

 

K bodu 2/ 

 

Návrh predložilo Predsedníctvo AS JLF UK. 

 

Zamestnanecká a študentská časť AS JLF UK nemali pripomienky k návrhu.  Právna komisia 

tiež odporučila návrh schváliť. Predseda právnej komisie mal otázku týkajúcu sa počtu 

navrhovateľov, ktorí môžu byť uvedení na formulári návrhu kandidáta na funkciu dekana. 

Predsedníčka AS JLF UK odpovedala, že na jednom formulári môže byť ako navrhovateľ len 

jeden člen AS JLF UK.  

 

O volebnej komisii pre voľby kandidáta na funkciu dekana rozhodovali členovia AS JLF UK 

v tajnom hlasovaní.   

 

Záver: AS JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. c) Štatútu JLF UK schválil vyhlásenie 

volieb kandidáta na funkciu dekana JLF UK na funkčné obdobie od 1. 2. 2015 do 31. 1. 2019 

s nasledovným harmonogramom: 

 Navrhovanie kandidátov: do 7. 11. 2014 do 13:00 hod. predsedovi Volebnej komisie 

pre voľby kandidáta na dekana JLF UK prostredníctvom podateľne JLF UK. 
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 Zverejnenie zoznamu kandidátov: 7. 11. 2014 do 15:00 hod. na výveskách JLF UK a 

na webovej stránke JLF UK. 

 Predstavenie kandidátov na funkciu dekana: 10. 11. 2014  o 13:00 hod. na verejnom 

zasadaní AS JLF UK v Aula Magna JLF UK. 

 Voľby kandidáta na funkciu dekana JLF UK: 14. 11. 2014 o 14:00 hod. na zasadnutí 

AS JLF UK v Aula Magna JLF UK.  

Predsedníctvo AS JLF UK písomne vyzve všetkých oprávnených navrhovateľov, aby do 7. 

11. 2014 do 13:00 hod. uplatnili svoje právo navrhnúť kandidáta na dekana. Návrh sa zasiela 

predsedovi Volebnej komisie pre voľby kandidáta na dekana JLF UK prostredníctvom 

podateľne JLF UK. Tento termín vychádza z Čl. 23 Štatútu JLF UK, ktorý určuje, že 

oprávnený navrhovateľ musí predložiť návrh v lehote do 5 dní pred dňom konania volieb. 

 

Právo navrhovať kandidátov na funkciu dekana JLF UK majú podľa Čl. 23 ods. 4 Štatútu JLF 

UK členovia AS JLF UK a dekan. 

Návrh kandidáta sa predkladá na formulári schválenom AS JLF UK. Návrh musí  obsahovať 

súhlas kandidáta s kandidatúrou na funkciu dekana JLF UK, inak je neplatný. 

Formulár pre navrhovanie kandidátov bude umiestnený na webovej stránke JLF UK pod 

označením "Voľby dekana JLF UK“. 

 

AS JLF UK ďalej v tajnom hlasovaní väčšinou hlasov schválil členov Volebnej komisie pre 

voľby kandidáta na funkciu dekana v zložení: 

 

predseda: prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO 

členovia: prof. MUDr. Marian Adamkov, CSc. 

 doc. MUDr. Ľubomír Straka, PhD.  

 MUDr. Juraj Sokol, PhD.  

 Miloš Špalek 
 

a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 26/2014 

K bodu 3/ 

 

Návrh predložil p. dekan. 

 

Návrh bol zaslaný na vyjadrenie Komisii pre rozpočet a hospodárenie, ktorá ho odporučila 

schváliť bez pripomienok. K návrhu nemali pripomienky ani zamestnanecká a študentská časť 

AS JLF UK.  

 

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

jednomyseľne schválil:  

a) zmenu funkčnej štruktúry v kategórii odborný asistent (zvýšenie o 1 miesto OA, 

zníženie o 1 miesto VV) na Ústave farmakológie JLF UK,  

 

 

Schválená štruktúra pracovných miest vysokoškolských učiteľov, vedecko-výskumných 

pracovníkov a štruktúra funkcií  profesorov a docentov podľa študijných odborov  
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Pracovisko Profesor Docent 
Odbor. 

asistent 
Lektor 

Výskumný 

pracovník 
Spolu 

Ústav 

farmakológie 
2 2 2 0 0 6 

 

b) zmenu funkčnej štruktúry (zníženie o 1 miesto D, zvýšenie o 3 miesta OA, zníženie 

o 1 miesto VV) na Gynekologicko-pôrodníckej klinike JLF UK a UNM, 

 

Schválená štruktúra pracovných miest vysokoškolských učiteľov, vedecko-

výskumných pracovníkov a štruktúra funkcií  profesorov a docentov podľa 

študijných odborov  

Pracovisko Profesor Docent 
Odbor. 

asistent 
Lektor 

Výskumný 

pracovník 
Spolu 

Gynekologicko-

pôrodnícka klinika 
3 2 6 0 0 11 

 

a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 27/2014. 

 

P. dekan poďakoval za podporu návrhu. 

 

K bodu 4/ 

 

a/ p. dekan: 

- informoval členov AS JLF UK o svojej pracovnej ceste v Soule, v Južnej Kórei 

a o nadviazanej spolupráci s Dankook University v oblasti vedeckej spolupráce 

týkajúcej sa onkológie,  

- pozval členov AS JLF UK na úvodnú prednášku Tradičnej kórejskej medicíny, ktorá 

sa uskutoční 23. septembra 2014, 

- informoval o začínajúcej spolupráci s taiwanskou univerzitou, s ktorou JLF UK 

predbežne podpísala memorandum s spolupráci, 

- informoval o prebiehajúcej výstavbe BioMedu a uviedol, že 1. etapa bude dokončená 

v krátkom čase a dokončenie 2. etapy sa predpokladá na začiatok decembra 2014; 

uviedol tiež, že už prebehli verejné obchodné súťaže na dodanie nábytku a takisto bola 

schválená aj verejná súťaž na dodanie technológií a vybavenia, 

- informoval o opakujúcich sa kontrolách verejného obstarávania a následných penáloch 

za pochybenia, ktoré sú opakovanie ukladané Úradom pre verejné obstarávanie SR, 

- informoval o zámere Vedenia JLF UK znižovať počty prijímaných študentov na 

doktorské programy s ohľadom na zvyšovanie kvality výučby, 

- informoval o návrhu Vedenia JLF UK zaviesť predmety týkajúce sa rétoriky, 

komunikácie s pacientom a etiky, 

- pozval členov AS JLF UK na slávnostné otvorenie akademického roka 2014/2015, 

kde sa odovzdajú aj dekréty Emeritných vysokoškolských učiteľov JLF UK, 

- na záver doplnil, že klesajúci trend v počte študentov nelekárskych študijných 

programov je výsledkom sprísnenia kritérií úspešnosti na prijímacích pohovoroch, 
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- prof. Adamicová doplnila informáciu p. dekana ohľadom príčiny udeľovania penálov 

za pochybenia pri verejných obstarávaniach a tiež podporila rozhodnutie Vedenia JLF 

UK na zavedenie predmetov súvisiacich s komunikáciou a etikou, 

- predsedníčka AS JLF UK taktiež podporila návrh Vedenia JLF UK na výučbu 

predmetov etiky a rétoriky. 

 

b/ p. prodekanka Čalkovská:  

- informovala o tom, že bola zverejnená výzva na podávanie projektov APVV; do 23. 

10.2014 je potrebné po dohovore s predsedníčkou Etickej komisie JLF UK nahlásiť 

názov projektu, následne do 31.10.2014 treba zaslať návrh projektu Etickej komisii 

JLF UK, projekty sa budú posudzovať dňa 5. 11. 2014. 

 

c/ p. prodekan Galajda: 

- informoval, že bolo prijatých a zapísaných 27 študentov denného doktorandského 

štúdia na akademický rok 2014/2015 a 3 študenti v spolupráci so Slovenskou 

akadémiou vied,   

- do 1. ročníka externej formy doktorandského štúdia sa zapísalo 25 študentov, 

- do 31. 8. 2014 úspešne ukončilo doktorandské štúdium 40 študentov, z toho 13 

v externej forme,  

- v krátkej dobe bude zverejnená výzva na vypísanie tém Študentskej vedeckej odbornej 

činnosti.  

 

d/ p. prodekanka Péčová: 

- informovala o počtoch zapísaných študentov podľa študijných programov:  

o  všeobecné lekárstvo v slovenskom jazyku: 

 1. ročník - 124 

 2. ročník – 105 

 3. ročník – 159 

 4. ročník – 144 

 5. ročník – 122 

 6. ročník – 136 

o  zubné lekárstvo:  

 1. ročník -  9 

 2. ročník – 9 

 3. ročník – 7 

o  ošetrovateľstvo: 

 1. ročník bc. štúdium -  9 

 2. ročník bc. štúdium – 38 

 3. ročník bc. štúdium – 54 

o  verejné zdravotníctvo: 

 1. ročník bc. štúdium -  10 

 2. ročník bc. štúdium – 16 

 3. ročník bc. štúdium – 16 

 1. ročník mgr. štúdium – 20 

 2. ročník mgr. štúdium – 18 

o  pôrodná asistencia: 

 1. ročník bc. štúdium -  17 

 2. ročník bc. štúdium – 11 

 3. ročník bc. štúdium – 18 
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e/ p. tajomníčka:  

- informovala, že v najbližších dňoch budú vyzvaní jednotliví riešitelia grantov na 

dočerpanie pridelených finančných prostriedkov do konca kalendárneho roka, 

- vyzvala študentov, aby si vždy pred obstarávaním overili buď na Ekonomickom 

oddelení, príp. Sekretariáte dekana a tajomníčky, či nie je na daný predmet zákazky 

vybraný dodávateľ, 

- uviedla, že si momentálne jednotlivé pracoviská spracúvajú  požiadavky na interiérové 

vybavenie v BioMede, 

- uviedla, že na webovej stránke prebieha anketa na zriadenie Relaxačného centra JLF 

UK, 

- informovala, že na podnet študentov sa schválil finančný príspevok na doplnenie 

odbornej literatúry v AKASe, 

- uviedla, že prebiehajú momentálne verejné obstarávania na vybavenie archívu JLF 

UK, 

- poprosila študentov, ktorí dostanú finančnú odmenu na otvorení AR 2014/2015, aby si 

túto vyzdvihli osobne v Pokladni JLF UK na Dekanáte. 

 

K bodu 5/ 

 

AS JLF UK väčšinou hlasov schválil overovateľov zápisnice zo zasadania  – prof. MUDr. K. 

Adamicovú, PhD. a prof. RNDr. P. Kaplána, CSc. 

 

 

UZNESENIA:  

 

25/2014 

Akademický senát JLF UK schvaľuje:  

a)  vyhlásenie doplňovacích volieb do AS JLF UK:  

- vo volebnej oblasti č. 6 (študenti 1. ročníka štud. programu všeobecné lekárstvo 

a štud. programu zubné lekárstvo) na obsadenie 1 člena AS JLF UK, 

- vo volebnej oblasti č. 9 (študenti 4. ročníka štud. programu všeobecné lekárstvo 

a štud. programu zubné lekárstvo) na obsadenie 1 člena AS JLF UK, 

- vo volebnej oblasti č. 12 (študenti 1.-5. ročníka štud. programu OŠE a nelekárskych 

študijných programov) na obsadenie 1 člena AS JLF UK, 

- vo volebnej oblasti č. 13 (študenti študujúci v anglickom jazyku) na obsadenie 1 člena 

AS JLF UK, 

- vo volebnej oblasti č. 14 (študenti III. stupňa štúdia) na obsadenie 1 člena AS JLF 

UK, 

 

b) vyhlásenie doplňovacích volieb do AS UK z radov študentov, 

c)  vyhlásenie doplňovacích volieb do Študentskej rady vysokých škôl SR, 

 

a určuje:  

a)  deň konania volieb: 7. 10. 2014, 

b)  miesto konania volieb: Veľký klub Študentského domova JLF UK, 

c)  čas konania volieb: 9:00 – 14:00. 

 

AS JLF UK ďalej schvaľuje členov Volebnej komisie pre doplňovacie voľby v zložení: 

Predsedníčka:  doc. MUDr. Martina Šutovská, PhD. 

Členovia:   MUDr. Peter Ďurdík, PhD. 
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  MUDr. Mgr. Peter Štiak 

  Jozef Čabala  

Miriam Bánová 

 

 

 

26/2014 

AS JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. c) Štatútu JLF UK schvaľuje vyhlásenie volieb 

kandidáta na funkciu dekana JLF UK na funkčné obdobie od 1. 2. 2015 do 31. 1. 2019 s 

nasledovným harmonogramom: 

 Navrhovanie kandidátov: do 7. 11. 2014 do 13:00 hod. predsedovi Volebnej komisie 

pre voľby kandidáta na dekana JLF UK prostredníctvom podateľne JLF UK. 

 Zverejnenie zoznamu kandidátov: 7. 11. 2014 do 15:00 hod. na výveskách JLF UK a 

na webovej stránke JLF UK. 

 Predstavenie kandidátov na funkciu dekana: 10. 11. 2014  o 13:00 hod. na verejnom 

zasadaní AS JLF UK v Aula Magna JLF UK. 

 Voľby kandidáta na funkciu dekana JLF UK: 14. 11. 2014 o 14:00 hod. na zasadnutí 

AS JLF UK v Aula Magna JLF UK.  

Predsedníctvo AS JLF UK písomne vyzve všetkých oprávnených navrhovateľov, aby do 7. 

11. 2014 do 13:00 hod. uplatnili svoje právo navrhnúť kandidáta na dekana. Návrh sa zasiela 

predsedovi Volebnej komisie pre voľby kandidáta na dekana JLF UK prostredníctvom 

podateľne JLF UK. Tento termín vychádza z Čl. 23 Štatútu JLF UK, ktorý určuje, že 

oprávnený navrhovateľ musí predložiť návrh v lehote do 5 dní pred dňom konania volieb. 

 

Právo navrhovať kandidátov na funkciu dekana JLF UK majú podľa Čl. 23 ods. 4 Štatútu JLF 

UK členovia AS JLF UK a dekan. 

AS JLF UK schvaľuje formulár pre navrhovanie kandidáta na funkciu dekana. Návrh musí  

obsahovať súhlas kandidáta s kandidatúrou na funkciu dekana JLF UK, inak je neplatný. 

Formulár pre navrhovanie kandidátov bude umiestnený na webovej stránke JLF UK pod 

označením "Voľby dekana JLF UK“. 

 

AS JLF UK schvaľuje členov Volebnej komisie pre voľby kandidáta na funkciu dekana v 

zložení: 

 

predseda: prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO 

členovia: prof. MUDr. Marian Adamkov, CSc. 

 doc. MUDr. Ľubomír Straka, PhD.  

 MUDr. Juraj Sokol, PhD.  

 Miloš Špalek 

 

 

27/2014 

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

a) zmenu funkčnej štruktúry (zvýšenie o 1 miesto OA, zníženie o 1 miesto VV) na 

Ústave farmakológie JLF UK,  
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Schválená štruktúra pracovných miest vysokoškolských učiteľov, vedecko-výskumných 

pracovníkov a štruktúra funkcií  profesorov a docentov podľa študijných odborov  

Pracovisko Profesor Docent 
Odbor. 

asistent 
Lektor 

Výskumný 

pracovník 
Spolu 

Ústav 

farmakológie 
2 2 2 0 0 6 

 

b) zmenu funkčnej štruktúry (zníženie o 1 miesto D, zvýšenie o 3 miesta OA, zníženie 

o 1 miesto VV) na Gynekologicko-pôrodníckej klinike JLF UK a UNM, 

 

Schválená štruktúra pracovných miest vysokoškolských učiteľov, vedecko-

výskumných pracovníkov a štruktúra funkcií  profesorov a docentov podľa 

študijných odborov  

Pracovisko Profesor Docent 
Odbor. 

asistent 
Lektor 

Výskumný 

pracovník 
Spolu 

Gynekologicko-

pôrodnícka klinika 
3 2 6 0 0 11 

 

 

 

V Martine, dňa 21.9.2014  

 

 

 

Zapísala:  Ing. Janka Trimajová 

Overili:    prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.  

  prof. RNDr. Peter Kaplán, CSc. 

    

 

 

 

 

 

  prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc., v.r. 

           predsedníčka AS JLF UK  


