SPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU
JESSENIOVEJ LEKÁRSKEJ FAKULTY UK V MARTINE
ZA OBDOBIE OD JÚNA 2009 DO AUGUSTA 2010
Akademický senát JLF UK mal v hodnotenom období 35 členov, z toho 23
členov z radov zamestnancov a 12 členov z radov študentov.
Dňa 13. mája 2009 sa uskutočnili riadne voľby do zamestnaneckej časti AS
na funkčné obdobie od 30. mája 2009 do 29. mája 2013. Na zasadaní Akademického
senátu JLF UK dňa 1. júna 2009 sa vykonala voľba predsedu AS a voľba členov
predsedníctva za zamestnaneckú časť AS. Senát v hodnotenom období pracoval v
nasledovnom zložení:
Predsedníctvo AS:
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,
Zamestnanecká časť:
1. prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.
2. doc. MUDr. Marián Adamkov, PhD., mim. prof.
3. prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.
4. doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.
5. Mgr. Ivana Bóriková, PhD.
6. prof. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD.
7. doc. RNDr. Anna Drgová, CSc.
8. doc. RNDr. Peter Kaplán, CSc., mim. prof.
9. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD.
10. RNDr. Zora Lasabová, PhD.
11. Ing. Anna Lepejová, CSc.
12. doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD.
13. doc. MUDr. Yvetta Mellová, CSc.
14. MUDr. Anton Mikolajčík, PhD.
15. prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc.
16. prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc.
17. doc. MUDr. Renata Péčová, PhD.
18. doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc.
19. prof. MUDr. Beata Sániová, PhD.
20. doc. MUDr. Dagmar Statelová, PhD.
21. MUDr. Viera Švihrová, CSc.
22. doc. MUDr. Jozef Višňovský, CSc., mim. prof.
23. prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.

Študentská časť:
1. Anna Antošíková
2. Zuzana Babišová
3. Miriam Bánová
4. Erika Gondová
5. Havard Hanch-Hansen
6. Lucia Hikkerová
7. Katarína Jánošíková
8. Andrej Rosík
9. Juraj Sokol
10. Ladislav Stodola
11. Marek Strachan
12. Veronika Timková
Členovia AS UK za JLF UK:
1. prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.
2. doc. RNDr. Peter Kaplán, CSc., mim. prof.
3. Mgr. Simona Kelčíková, PhD.
4. Anna Antošíková
5. Erika Gondová
V hodnotenom období sa uskutočnili celkom štyri riadne zasadania
Akademického senátu JLF UK, a to v dňoch: 1. júna, 16. septembra v roku 2009
a 22. marca a 17. mája v roku 2010 a jedno mimoriadne zasadanie 4. novembra
2009. Taktiež sa uskutočnili korešpondenčné hlasovania: 26. apríla, 15. júna a 22.
júla v roku 2010. Senát prijal na zasadaniach celkom 27 uznesení, ktoré sa splnili
a niektoré sa priebežne plnia.
V hodnotenom období Akademický senát JLF UK na svojich zasadaniach
prerokoval a schválil nasledovné dôležité materiály (v chronologickom poradi):
- podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. a 2. stupňa
v akademickom roku 2010/2011;
- zvýšenie počtu prijatých uchádzačov na štúdium v dennej forme štúdia
v akademickom roku 2009/2010 o 21 uchádzačov;
- Výročnú správu o činnosti JLF UK za rok 2008;
- zmenu štruktúry pedagogických zamestnancov Ústavu lekárskej biofyziky JLF
UK, Ústavu ošetrovateľstva JLF UK a Dermatovenerologickej kliniky JLF UK a
MFN;
- výšku školného a poplatkov na JLF UK v akademickom roku 2010/2011;
- organizačné zabezpečenie a podmienky prijatia na doktorandské štúdium na
JLF UK na akademický rok 2010/2011;
- vyhlásenie volieb do Študentskej rady vysokých škôl SR na funkčné obdobie
2010 – 2012;
- rozpis dotácie štátneho rozpočtu na JLF UK na rok 2010 na programy,
podprogramy do úrovne položiek a podpoložiek;
- rozpočet výnosov a nákladov JLF UK na rok 2010 s vyrovnaným výsledkom
hospodárenia;
- metodiku rozpisu dotácie na mzdy pracoviskám a účelovým zariadeniam JLF
UK v súlade s metodikou Univerzity Komenského v Bratislave podľa
výkonových parametrov vo vede a pedagogike;

-

-

-

-

rozdelenie finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných
zdrojov JLF UK na rok 2010 na jednotlivé oblasti použitia;
Výročnú správu o hospodárení JLF UK za rok 2009;
zriadenie Kliniky detských respiračných chorôb a tuberkulózy JLF UK
v Šrobárovom ústave detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom
Smokovci a vytvorenie jedného pracovného miesta vysokoškolského učiteľa
vo funkcii prednostu kliniky;
zriadenie Kliniky detskej anesteziológie a intenzívnej medicíny JLF UK
v Martinskej fakultnej nemocnici a vytvorenie jedného pracovného miesta
vysokoškolského učiteľa vo funkcii prednostu kliniky;
zmenu volebných oblastí vo vnútornom predpise Zásady volieb do
Akademického senátu JLF UK, pričom sa vytvorila samostatná volebná oblasť
pre študentov III. stupňa štúdia s jedným členom AS a znížil sa počet členov
AS z dvoch na jedného vo volebnej oblasti pre študentov ošetrovateľstva
a nelekárskych študijných programov;
vyhlásenie doplňovacích volieb do AS JLF UK na uvoľnené miesta pre členov
akademickej obce z radov študentov;
odpustenie prijímacích pohovorov pre magisterský študijný program
Ošetrovateľstvo v externej forme pre akademický rok 2010/11;
zvýšenie počtu prijatých uchádzačov v študijnom programe všeobecné
lekárstvo pre akademický rok 2010/11;
vyhlásenie doplnkového prijímacieho konania na doktorandské štúdium
v akademickom roku 2010/11.

Akademický senát JLF UK v hodnotenom období ďalej:
- vzal na vedomie informácie týkajúce sa „Biotechnologického centra“;
- podporil aktivity Vedenia JLF UK týkajúce sa dlhodobého rozvoja JLF UK
v Martine;
- podporil snahu Vedenia JLF UK o zriadenie študijného programu zubné
lekárstvo na JLF UK;
- zriadil Komisiu k metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu na pracoviská
a súčasti JLF UK v roku 2010;
- vzal na vedomie zmeny študijných plánov v študijných programoch
realizovaných na JLF UK v akademickom roku 2010/2011 a odporučil
Vedeckej rade JLF UK predložený návrh schváliť;
- prerokoval a vzal na vedomie návrh Dodatku č. 1 k zmluve o poskytnutí
vysokoškolského vzdelania pre zahraničných študentov (č. 1020/1/2007A/Bjørknes, University of Oslo) a odporučil dekanovi dodatok k zmluve
podpísať;
- bral na vedomie informácie členov Vedenia JLF UK.
Akademický senát sa na svojich zasadaniach zaoberal a prijímal uznesenia
k otázkam, ktoré patria do jeho kompetencie zo zákona o vysokých školách a
Štatútu JLF UK. V hodnotenom období vykonal voľbu členov stálych komisií senátu,
ako aj voľbu členov volebných komisií.
Predsedníctvo Akademického senátu aktívne spolupracovalo s Vedením JLF
UK, s členmi AS UK za JLF UK, ako aj s AS UK v Bratislave. Zasadalo spravidla pred
každým zasadnutím senátu, pripravovalo návrhy programov a podkladové materiály
na zasadnutia senátu. Zamestnanecká a študentská časť AS zasadali taktiež pred
každým
zasadnutím
senátu,
pričom
prijímali
svoje
stanoviská
k

navrhovaným programom a k predkladaným materiálom na rokovania senátu. Stále
komisie senátu - ako jeho poradné orgány (Komisia pre rozpočet a hospodárenie,
Pedagogická komisia, Vedecká komisia a Právna komisia) zasadali podľa potreby
a vyjadrovali sa k materiálom, ktoré boli následne predložené na rokovania
Akademického senátu.

V Martine dňa 13. 9. 2010

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

