SPRÁVA O ČINNOSTI PREDSEDNÍCTVA
AKADEMICKÉHO SENÁTU JLF UK V MARTINE
za obdobie od júna 2009 do augusta 2010
Predsedníctvo Akademického senátu JLF UK (ďalej len „predsedníctvo“)
pracovalo počas hodnoteného obdobia v nasledovnom zložení:
1. prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. - predsedníčka AS
2. prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. - predsedníčka zamestnaneckej časti
AS, podpredsedníčka AS
3. prof. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD. - ďalší člen predsedníctva AS za
zamestnaneckú časť AS
4. prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc. - ďalší člen predsedníctva AS za
zamestnaneckú časť AS
5. Juraj Sokol (do mája 2010), Anna Antošíková (od mája 2010) - predseda
študentskej časti AS, podpredseda AS,
6. Anna Antošíková (do mája 2010), Ladislav Stodola (od mája 2010) - ďalší člen
predsedníctva AS za študentskú časť AS,
Predsedníctvo v hodnotenom období zasadalo spravidla pred každým
zasadaním akademického senátu fakulty a v prípade potreby aj v inom období.
Predsedníctvo zasadalo v nasledovných termínoch: 24. júna a 7. septembra v roku
2009 a 11. marca, 19. apríla, 11. mája, 15. júna a 14. júla v roku 2010. Na
zasadaniach predsedníctvo prerokovalo:
- prípravu zasadaní AS JLF UK (termín konania, návrh programu, podkladové
materiály a predloženie materiálov na vyjadrenie stálym komisiám AS),
- informácie Vedenia JLF UK,
- rôzne.
-

Predsedníctvo ďalej:
navrhlo zloženie stálych komisií AS za zamestnaneckú časť;
navrhlo členov volebnej komisie pre doplňovacie voľby do AS a vyhlásenie
doplňovacích volieb do AS;
navrhlo vyhlásenie volieb do ŠRVŠ SR;
navrhlo zmenu volebných oblastí študentskej časti AS v Zásadách volieb do AS;
medzi zasadaniami AS a počas letných prázdnin odsúhlasilo korešpondenčné
hlasovania AS.

Na zasadaniach predsedníctva sa pravidelne zúčastňovali p. dekan a p.
tajomníčka, ktorí informovali predsedníctvo o činnosti Vedenia JLF UK a predkladali
predsedníctvu materiály na prerokovanie a schválenie akademickým senátom
fakulty. Predsedníctvo v súlade s Rokovacím poriadkom AS predkladalo materiály na
prerokovanie a vyjadrenie stálym komisiám AS. Spolupráca predsedníctva
s Vedením JLF UK a so stálymi komisiami AS bola veľmi dobrá.
Pozvánky a materiály na zasadania AS boli zasielané členom AS podľa
ustanovení Rokovacieho poriadku AS.
V hodnotenom období predsedníctvo nedostalo žiadne písomné podnety a
pripomienky od členov AS a akademickej obce JLF UK.
V Martine dňa 6. 9. 2010

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

