
Z á p i s n i c a 

z mimoriadneho zasadania Akademického senátu Jesseniovej lekárskej fakulty 

Univerzity Komenského v Martine konaného dňa 23. marca 2009 

 

Prítomní:  

- členovia AS: prof. MUDr. K. Adamicová, PhD., doc. MUDr. M. Adamkov, PhD., prof. 

MUDr. P. Bánovčin, CSc., doc. Ing. H. Baráni, CSc., prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD., 

doc. RNDr. A. Drgová, CSc., prof. MUDr. J. Hanáček, CSc., doc. MUDr. K. Kajo, PhD., 

Mgr. S. Kelčíková, PhD., doc. MUDr. I. Kocan, CSc., MUDr. B. Kolarovszki, Ing. A. 

Lepejová, CSc., doc. MUDr. Y. Mellová, CSc., MUDr. A. Mikolajčík, PhD., prof. MUDr. 

G. Nosáľová, DrSc., MUDr. S. Richterová, PhD., doc. MUDr. J. Sadloňová, CSc., doc. 

MUDr. B. Sániová, PhD., doc. MUDr. J. Višňovský, CSc., mim. prof., prof. MUDr. M. 

Zibolen, CSc., A. Antošíková, Z. Babišová, Š. Čurillová, V. Kostelník, A. Kurhajcová, A. 

Rosík, J. Sokol, L. Stodola, M. Strachan,  

- členovia Vedenia JLF UK: doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., prof. MUDr. Dušan Dobrota, 

CSc., doc. MUDr. J. Staško, PhD., doc. MUDr. J. Mokrý, PhD., Ing. Ľ. Červeňová 

Ospravedlnení:  

- členovia AS: prof. MUDr. J. Kliment, CSc., prof. MUDr. M. Mokáň, DrSc., doc. Mgr. K. 

Žiaková, PhD., mim. prof., M. Čiliak, M. Sharma, V. Timková 

- členovia Vedenia JLF UK: doc. RNDr. S. Fraňová, PhD., doc. RNDr. E. Halašová, PhD., 

 

Pred otvorením rokovania Akademického senátu JLF UK (ďalej len „AS“) p. 

predsedníčka AS prof. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD. uviedla, že vzhľadom k tomu, že 

Štatút JLF UK ešte nebol schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v 

Bratislave, bude AS na svojom mimoriadnom zasadaní rokovať podľa platného Štatútu 

Univerzity Komenského v Bratislave.  

AS bol uznášaniaschopný - zasadania sa zúčastnilo 29 členov AS.  

Predsedníčka AS predložila návrh programu zasadania. AS hlasovaním schválil 

nasledovný program zasadania AS: 

Program: 

1. Návrh dekana na zmenu Štatútu JLF UK 

2. Návrh dekana na zmenu a doplnenie Študijného poriadku špecializačného štúdia na 

JLF UK 

3. Informácie členov Vedenia JLF UK 

4. Rôzne 

 

K bodu 1/ 

P. dekan v súlade s uznesením Kolégia rektora UK zo dňa 23. 2. 2009, ktoré vyzývalo 

dekanov na predloženie štatútov fakúlt na schválenie v AS UK do konca marca 2009, 

predložil nasledovný návrh na zmenu Štatútu JLF UK: 

I.  V celom návrhu Štatútu JLF UK zmeniť slovné spojenia „Komora zamestnancov“ na 

„zamestnanecká časť senátu“ a „Komora študentov“ na „študentská časť senátu“. 

II. Upravené znenie čl. 19 ods. 6, 7 podľa čl. 21 ods. 5 a 6 Štatútu UK (uznesenia senátu) 

(6) Senát je schopný uznášať sa, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jeho 

členov. 



 

(7)  Na platné uznesenie senátu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných 

členov senátu.  V prípadoch uvedených v čl. 18 ods. 2 tohto štatútu senát rozhoduje 

tajným hlasovaním.  

P. dekan zároveň uviedol, že návrh, ktorý prezentoval na neoficiálnom stretnutí komôr 

pred zasadaním AS, týkajúci sa prijímania uznesení niektorých bližšie špecifikovaných oblastí 

dvojtretinovou väčšinou, sťahuje. 

Vo Vedeckej, Pedagogickej komisii a v Komisii pre rozpočet a hospodárenie AS 

zamestnanecká časť podporila návrh dekana. Zástupcovia študentov v komisiách uviedli, že 

podporia pozmeňovací návrh Komory študentov AS, ktorý bude predložený na rokovaní AS.   

Právna komisia AS, ktorá zasadala pred zasadaním AS, prijala k návrhu dekana 

podporné stanovisko, avšak odporučila ho doplniť pozmeňovacím návrhom Komory 

študentov AS.  

Komora zamestnancov AS deklarovala, že na základe svojich uznesení zo dňa 16. 3. 

2009 podporí iba taký návrh Štatútu JLF UK, ktorého ustanovenia budú zjednotené so znením 

Štatútu UK v Bratislave. 

Komora študentov AS predložila nasledovný pozmeňovací návrh k čl. 19 ods. 7: 

(7)  Na platné uznesenie senátu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných 

členov senátu, ale pri schvaľovaní štatútu, študijného poriadku, štipendijného 

poriadku, rokovacieho poriadku disciplinárnej komisie, rokovacieho poriadku AS, 

ubytovacieho poriadku, poplatkov spojených so štúdiom a zásad volieb do AS sa 

vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny prítomných členov senátu. V prípadoch 

uvedených v čl. 18 ods. 2 tohto štatútu senát rozhoduje tajným hlasovaním.  

V diskusii vystúpila prof. Adamicová, ktorá odporučila podporiť pozmeňovací návrh 

Komory študentov AS. 

 Pozmeňovací návrh Komory študentov AS nebol hlasovaním AS schválený (za: 10, 

proti: 16, zdržali sa: 3). 

Záver: AS hlasovaním schválil návrh dekana na zmenu Štatútu JLF UK (za 19, proti 0, 

zdržalo sa: 10) a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 8/2009. Celé znenie návrhu Štatútu JLF 

UK je uvedené v prílohe zápisnice č. 1. 

P. dekan poďakoval za schválenie predloženého návrhu. 

 

K bodu 2/ 

 P. dekan v súvislosti s praktickou realizáciou špecializačného štúdia na fakulte 

predložil návrh na zmenu a doplnenie Študijného poriadku špecializačného štúdia na JLF UK, 

a to: 

- v čl. 10 Špecializačná práca doplniť ods. 8:  

„(8) Po úspešnej obhajobe špecializačnej práce poslucháč podpíše licenčnú zmluvu 

v dvoch rovnopisoch, ktorá špecifikuje spôsob použitia školského diela a rozsah 

licencie.“; 

- k študijnému poriadku doplniť prílohu č. 3 - Licenčná zmluva o použití špecializačnej práce. 

 Pedagogická komisia, Právna komisia, Komora zamestnancov a Komora študentov AS 

prijali k návrhu súhlasné stanoviská. 

Záver: AS hlasovaním schválil zmenu Študijného poriadku špecializačného štúdia na JLF 

UK a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 9/2009. Celé znenie Študijného poriadku 

špecializačného štúdia na JLF UK je uvedené v prílohe zápisnice č. 2. 



 P. dekan poďakoval za schválenie predloženého návrhu. 

 

K bodu 3/ 

a/  P. dekan informoval: 

- že v dôsledku krátenia rozpočtu kapitoly MZ SR bolo dočasne pozastavené 

prideľovanie finančných prostriedkov na všetky projekty MZ SR z výzvy pre rok 2006 

a 2007; 

- že pri financovaní projektov zo štrukturálnych fondov EÚ je potrebné zabezpečiť 5 % 

spoluúčasť z prostriedkov fakulty;  

- že podľa schválenej metodiky rozpisu dotácií štátneho rozpočtu na UK na rok 2009 je 

naša fakulta pod garantovaným minimom pridelených finančných prostriedkov a táto 

situácia sa odrazí aj pri rozpise dotácií na pracoviská JLF UK. 

b/ P. prodekan Dobrota informoval o pripravovaných rozvojových projektoch fakulty 

(modernizácia a rozšírenie priestorov KŠIS, prestavba prístavby na Malej Hore 4 a  

výstavba Biocentra). 

c/  P. prodekan Staško informoval: 

- o kreovaní Organizačného študentského výboru a ustanovení koordinátorov 

brainstormingových stretnutí; 

- o vypísaní tém doktorandského štúdia pre prijímacie konanie pre akad. rok 2009/2010; 

- o príprave žiadosti o akreditáciu špecializačného programu v odbore verejné 

zdravotníctvo; 

- o konaní špecializačnej skúšky z odboru diabetológia, poruchy látkovej premeny a 

výživy dňa 6. apríla 2009. 

d/  P. prodekan Mokrý informoval o vydaní smernice rektora UK o pravidlách rozdeľovania 

ubytovacej kapacity a kritériách prideľovania ubytovania v ubytovacích zariadeniach UK, 

v zmysle ktorej študenti podávajú žiadosť o ubytovanie elektronicky v termíne do 9. apríla 

2009. Na najbližšie zasadanie AS bude predložený návrh dekana o vymedzení druhov 

mimoškolskej činnosti študentov a spôsobe priznávania bodov za študijné výsledky 

novoprijatým študentom pre potreby prideľovania ubytovania študentom v ubytovacích 

zariadeniach JLF UK. 

e/  P. tajomníčka Ing. Červeňová informovala o príprave podkladov pre rozpis dotácií 

štátneho rozpočtu na pracoviská v zmysle schválenej metodiky rozpisu dotácií zo štátneho 

rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2009. 

 

K bodu 4/ 

 P. doc. Kocan upozornil na nedostatok parkovacích miest na predklinických ústavoch 

na Sklabinskej ul. P. dekan uviedol, že rovnaký problém je aj na teoretických ústavoch na 

Malej Hore a riešením by bolo vyčlenenie parkovacích miest pre zamestnancov fakulty 

a ostatné voľné parkovacie miesta budú k dispozícii pre študentov a hostí. 

 

P. predsedníčka ukončila zasadanie AS. 

 

 

UZNESENIA AS: 

 

8/2009 

Akademický senát JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 písm. a/ zákona o vysokých školách 

schvaľuje nasledovné úpravy v návrhu Štatútu JLF UK: 



-  menia sa slovné spojenia „Komora zamestnancov“ na „zamestnanecká časť senátu“ a 

„Komora študentov“ na „študentská časť senátu“. 

-  znenie čl. 19 ods. 6, 7  sa upravuje podľa čl. 21 ods. 5 a 6 Štatútu UK nasledovne: 

 (6) Senát je schopný uznášať sa, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jeho 

členov. 

(7)  Na platné uznesenie senátu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných 

členov senátu.  V prípadoch uvedených v čl. 18 ods. 2 tohto štatútu senát rozhoduje 

tajným hlasovaním.  

AS JLF UK odporúča dekanovi schválené zmeny zapracovať do návrhu Štatútu JLF UK 

a predložiť ho v súlade s § 9 ods. 1 pís. b) zákona o vysokých školách na schválenie 

Akademickému senátu Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

9/2009 

Akademický senát JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 písm. a/ zákona o vysokých školách 

schvaľuje zmenu Študijného poriadku špecializačného štúdia na JLF UK - doplnenie ods. 8 

v čl. 10 a doplnenie prílohy č. 3 – Licenčná zmluva o použití špecializačnej práce. 

  

 

V Martine dňa 25. 3. 2009 

 

 

 

 

 

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD., v.r. 

predsedníčka AS JLF UK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


