Zápisnica
z prvého zasadania novozvoleného Akademického senátu JLF UK v Martine
konaného dňa 16. 9. 2009
Prítomní:
- členovia AS: prof. MUDr. K. Adamicová, PhD., doc. MUDr. M. Adamkov, CSc., prof.
MUDr. P. Bánovčin, CSc., doc. Mgr. M. Bašková, PhD., Mgr. I. Bóriková, PhD., doc.
RNDr. A. Drgová, CSc., doc. RNDr. P. Kaplán, CSc., mim. prof., MUDr. B. Kolarovszki,
PhD., RNDr. Z. Lasabová, PhD., Ing. A. Lepejová, CSc., doc. MUDr. J. Ľupták, PhD., doc.
MUDr. Y. Mellová, CSc., prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc., doc. MUDr. R. Péčová, PhD.,
doc. MUDr. J. Sadloňová, CSc., doc. MUDr. D. Statelová, PhD., MUDr. V. Švihrová,
CSc., doc. MUDr. J. Višňovský, CSc., mim. prof., prof. MUDr. M. Zibolen, CSc., A.
Antošíková, Z. Babišová, A. Rosík, J. Sokol, L. Stodola, M. Strachan, V. Timková
- členovia Vedenia: doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., prof. MUDr. D. Dobrota, CSc., doc.
RNDr. S. Fraňová, PhD., doc. MUDr. J. Staško, PhD., mim. prof., doc. MUDr. J. Mokrý,
PhD., doc. RNDr. E. Halašová, PhD., Ing. Ľ. Červeňová
Ospravedlnení:
- členovia AS: prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD., MUDr. A. Mikolajčík, PhD., prof. MUDr.
M. Mokáň, DrSc., FRCP Edin., doc. MUDr. B. Sániová, PhD.
Akademický senát JLF UK (ďalej len „AS“) bol uznášaniaschopný. Zasadanie viedla
predsedníčka AS prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc.
AS schválil nasledovný program zasadania:
Program:
1. Návrh zloženia stálych komisií AS JLF UK
2. Návrh dekana na podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. a 2. stupňa
v akademickom roku 2010/2011
3. Zvýšenie počtu prijatých uchádzačov na štúdium v dennej forme štúdia v akademickom
roku 2009/2010
4. Výročná správa o činnosti JLF UK za rok 2008
5. Návrh dekana na zmenu štruktúry zamestnancov Ústavu lekárskej biofyziky JLF UK
6. Návrh dekana na zmenu štruktúry zamestnancov Ústavu ošetrovateľstva JLF UK
7. Návrh dekana na zmenu štruktúry zamestnancov Dermatovenerologickej kliniky JLF UK
a MFN
8. Informácie členov Vedení JLF UK
9. Rôzne
K bodu 1/
Predsedníctvo AS predložilo návrh na zloženie stálych komisií AS. Zamestnanecká
časť AS navrhla presun Mgr. Bórikovej z Komisie pre rozpočet a hospodárenie AS do
Pedagogickej komisie AS. AS s návrhom súhlasil.
AS o návrhu hlasoval tajne. Zápisnica o výsledku hlasovania je založená
v dokumentácii AS.
Záver: AS v súlade s čl. 34 Rokovacieho poriadku AS JLF UK zvolil predsedov a členov
stálych komisií AS JLF UK. Zloženie stálych komisií AS je uvedené v prílohe zápisnice č. 1.
Po prvom bode bola vyhlásená prestávka na zasadnutie stálych komisií AS, ktoré
prerokovali program zasadania AS a prijali stanoviská k materiálom, ktoré podľa
Rokovacieho poriadku AS patria do ich právomocí.
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K bodu 2/
P. prodekanka Fraňová predložila návrh dekana na podmienky prijatia na štúdium
študijných programov spojeného 1 a 2. stupňa a ďalších študijných programov 1. a 2 stupňa
na JLF UK pre akademický rok 2010/2011. Vysoká škola musí do 20. 9. zverejniť
podmienky na prijatie na štúdium. Predložený návrh spĺňa všetky podmienky stanovené
zákonnými normami.
Pedagogická komisia AS odporučila schváliť predložený návrh s pripomienkou, aby
počty študentov hlavne v bakalárskom štúdiu ošetrovateľstva nemali vplyv na kvalitu výučby
v predklinických a hlavne v klinických disciplínach.
Záver: AS schválil návrh dekana na podmienky prijatia na JLF UK pre akademický rok
2010/2011 a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 26/2009. Celé znenie uznesenia je uvedené
v prílohe zápisnice č. 2.
P. prodekanka Fraňová poďakovala za schválenie predloženého návrhu a uviedla, že
pri prijímaní študentov v štud. programe Ošetrovateľstvo sa bude dodržiavať kritérium
minimálne 60 % bodového zisku v písomnom teste, aby počty študentov neovplyvnili kvalitu
výučby.
K bodu 3/
P. prodekanka Fraňová informovala, že na základe požiadavky Ministerstva školstva
SR a UK v Bratislave, Vedenie JLF UK na svojom zasadaní dňa 11. 8. 2009 schválilo
dodatočné zvýšenie počtu prijatých uchádzačov na štúdium študijného programu všeobecné
lekárstvo v akad. roku 2009/2010 o 21 uchádzačov, pričom hranica počtu získaných bodov
uchádzačov na prijímacej skúške bola posunutá zo 113 na 111 bodov. Z dodatočne prijatých
uchádzačov sa zapísalo na štúdium 9 študentov.
Pedagogická komisia AS odporučila návrh schváliť.
Záver: AS návrh na dodatočné zvýšenie počtu prijatých uchádzačov schválil a prijal
k tomuto bodu uznesenie č. 27/2009.
K bodu 4/
P. prodekan Dobrota predložil Výročnú správu o činnosti JLF UK za rok 2008.
Informoval o výsledkoch za oblasť vedecko-výskumnej činnosti a rozvoja fakulty. Uviedol,
že vo väčšine výkonových parametrov fakulta zaznamenala nárast, ale v určitých
parametroch bola zaznamenaná stagnácia a pokles, čo je dôsledkom zastavenia financovania
projektov z MZ SR a MŠ SR, nedostatočnej kapacity centrálneho zverinca, podielu
doktorandov na vedecko-výskumnej činnosti fakulty a malého počtu podávaných žiadostí
o zahraničné granty. V súčasnosti JLF UK získala 2 centrá excelentnosti (Centrum
experimentálnej a klinickej respirológie a Centrum excelentnosti pre perinatologický
výskum) a Ústav lekárskej biochémie získal 2 granty a Klinika detí a dorastu 1 grant zo
štrukturálnych fondov EÚ.
P. prodekan Staško uviedol, že v r. 2008 úspešne ukončilo doktorandské štúdium:
- v rámci vedných odborov schválením vo Vedeckej rade JLF UK 20 doktorandov, z toho 4
v dennej a 16 v externej forme štúdia,
- v rámci študijných programov obhajobou dizertačnej práce 10 doktorandov, z toho 6
v dennej a 4 v externej forme štúdia.
Taktiež boli vykonané 2 rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznej práce v študijnom programe
ošetrovateľstvo. Celkový počet doktorandov bol 172, z toho 68 v dennej forme štúdia.
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Významné miesto v rámci aktivít doktorandského štúdia mal projekt ESF „Zriadenie centra
výchovy k vedeckej práci – inkubátor doktorandov“.
V oblasti špecializačného štúdia boli v r. 2008 prijaté 2 vnútorné predpisy, a to Rozhodnutie
dekana o úhrade za špecializačné štúdium a Študijný poriadok špecializačného štúdia na JLF
UK. V decembri 2008 bola Univerzita Komenského zapísaná do Smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií, ktorý umožňuje vydávať
diplomy o špecializácii platné v rámci celej Európy. JLF UK má akreditovaných 16
študijných programov špecializačného štúdia. JLF UK sa nepodarilo získať štátnu dotáciu na
podporu špecializačného štúdia.
P. prodekanka Halašová informovala:
- o výsledkoch v oblasti medzinárodných vzťahov: JLF UK mala v r. 2008 platné 3
bilaterálne dohody o vzájomnej spolupráci – (Semmelweis University of Medicine in
Budapest, Pécs University Medical School, University of Szeged, The Faculty of Medicine)
a v súčasnosti sú platné ďalšie dve zmluvy (Faculty of Health and Life Sciences,
Management and Science University, Kuala Lumpur, Malajzia a The International
Biotechnological Centre of M.V.Lomonosov Moscow State University, Rusko);
- o programe LLP/Erasmus: V ak. r. 2007/2008 sa uskutočnili 3 učiteľské mobility: 2 boli
prijatí a 1 učiteľ vycestoval; na študentské mobility boli prijatí 5 študenti, 10 študenti
vycestovali a 3 doktorandi vycestovali na stážové pobyty. V ak. r. 2008/2009 boli prijatí 4
učitelia a vycestovali 5 učitelia a prijatí boli 3 študenti, 6 študenti vycestovali a 6 študenti
odstúpili od mobility. V r. 2008 sa vyskytli problémy s financovaním programu
LLP/Erasmus, preto sa museli pobyty obmedzovať na 3 mesiace a dofinancovať
z prostriedkov UK a JLF UK. Výberového konania na študentské mobility na akademický
rok 2009/2010 sa zúčastnilo až 36 študentov;
- o vývoji počtu študentov študijného programu všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku, kde
je dlhodobo zaznamenaný mierny nárast;
- o nízkom záujme o krátkodobé pobyty pedagogických a vedeckých pracovníkov na
zahraničných univerzitách, s ktorými má UK podpísané bilaterálne zmluvy o spolupráci.
P. prodekanka Fraňová informovala o výsledkoch za oblasť vzdelávania: V r. 2008
sa uskutočnila komplexná akreditácia, v rámci ktorej JLF UK požiadala o akreditáciu
študijných programov 1. a 2 stupňa, v ktorých spĺňa kritériá. Od akad. roku 2009/2010 sa
končí vzdelávanie v študijných programoch Laboratórne vyšetrovacie metódy
v zdravotníctve a Fyzioterapia. V r. 2008 sa realizovala príprava systému diplomových prác
v študijnom programe Všeobecné lekárstvo; vo všetkých študijných programoch sa zaviedol
záznamník klinickej praxe; v rámci projektu KEGA sa lekárske fakulty SR venovali
harmonizácii študijných plánov lekárskych fakúlt SR; JLF UK sa v rámci e-learningu
zapojila do projektu MEFANET a na JLF UK bol spustený vlastný fakultný portál, na
ktorom sú k dispozícii elektronické dokumenty, prednášky a kurzy z jednotlivých pracovísk
Vedecká komisia AS vzala na vedomie výročnú správu o činnosti a odporučila ju
schváliť s upozornením, že zastavenie financovania schválených projektov blokuje vedeckovýskumné aktivity fakulty. Pedagogická komisia odporučila schváliť výročnú správu
o činnosti, ale apeluje na kvalitu výučby a na jej priestorové zabezpečenie.
V diskusii vystúpil doc. Višňovský, mim. prof.:
- k problematike účasti pedagogických a vedeckých pracovníkov na zahraničných pobytoch,
ktorý uviedol, že dôvodom je predovšetkým vekové zloženie učiteľov a
rozsiahly harmonogram výučby; Na diskusný príspevok reagoval p. prodekan Dobrota a p.
prodekanka Halašová, ktorí uviedli, že pobyty zamestnancov znamenajú prínos pre rozvoj
ďalšej spolupráce so zahraničnými pracoviskami;
- k problematike vedecko-výskumnej činnosti doktorandov na klinických pracoviskách
a navrhol v správe uviesť konkrétne klinické pracoviská, na ktorých sú problémy. Na
diskusný príspevok reagoval p. prodekan Dobrota a p. prodekan Staško, ktorí uviedli, že
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závery vyplynuli z ankety doktorandov a túto problematiku je potrebné riešiť a bude tiež
prejednaná na stretnutí vedúcich ústavov a prednostov kliník. Do diskusie sa ďalej zapojili
prof. Nosáľová a prof. Zibolen.
Záver: AS schválil Výročnú správu o činnosti JLF UK za rok 2008 a prijal k tomuto bodu
uznesenie č. 28/2009. Výročná správa o činnosti JLF UK za rok 2008 bude zverejnená na
internetovej stránke fakulty.
P. prodekan Dobrota poďakoval za diskusiu, konštruktívne návrhy a za schválenie
Výročnej správy o činnosti JLF UK za rok 2008.
K bodu 5/
P. prodekan Dobrota predložil návrh dekana na zmenu funkčnej štruktúry Ústavu
lekárskej biofyziky JLF UK. Návrh inicioval vedúci ústavu, ktorý požiadal o zmenu miesta
odborného asistenta na miesto docenta z dôvodu úspešnej habilitácie doc. Mgr. I. Poliačeka,
PhD.
Komisia pre rozpočet a hospodárenie AS odporučila návrh schváliť, nakoľko sa jedná
len o zmenu funkčnej štruktúry.
Záver: AS schválil zmenu funkčnej štruktúry Ústavu lekárskej biofyziky JLF UK a prijal
k tomuto bodu uznesenie č. 29/2009.
K bodu 6/
P. prodekan Dobrota predložil návrh dekana na zmenu funkčnej štruktúry Ústavu
ošetrovateľstva JLF UK. Návrh iniciovala vedúca ústavu, ktorá požiadala o zmenu jedného
miesta odborného asistenta na miesto vedeckého zamestnanca, čo prinesie skvalitnenie
vedecko-výskumnej činnosti a zároveň požiadala o zavedenie funkcie lektor, na ktoré bola
preradená odborná asistentka.
Komisia pre rozpočet a hospodárenie AS odporučila návrh schváliť, nakoľko sa jedná
len o zmenu funkčnej štruktúry.
Záver: AS schválil zmenu funkčnej štruktúry Ústavu ošetrovateľstva JLF UK a prijal
k tomuto bodu uznesenie č. 30/2009.
K bodu 7/
P. prodekan Dobrota predložil návrh dekana na zmenu funkčnej štruktúry
Dermatovenerologickej kliniky JLF UK. Návrh inicioval prednosta kliniky, ktorý požiadal
o zmenu miesta odborného asistenta na miesto docenta z dôvodu úspešnej habilitácie doc.
MUDr. E. Minárikovej, PhD., ktorá bola prijatá na kliniku. Miesto docenta v odbore
dermatovenerológia je potrebné pre akreditáciu odboru pre doktorandské štúdium.
Komisia pre rozpočet a hospodárenie AS odporučila návrh schváliť, nakoľko sa jedná
len o zmenu funkčnej štruktúry.
Záver: AS schválil zmenu funkčnej štruktúry Dermatovenerologickej kliniky JLF UK a
MFN a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 31/2009.
P. prodekan Dobrota poďakoval za schválenie zmien funkčnej štruktúry Ústavu
lekárskej biofyziky JLF UK, Ústavu ošetrovateľstva JLF UK a Dermatovenerologickej
kliniky JLF UK a MFN
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K bodu 8/
-

-
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-
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-

P. prodekan Dobrota:
prezentoval návrhy projektov podaných v rámci novej výzvy 5.1. na stavbu Knižnice
a študijno-informačného strediska JLF UK a na nadstavbu a opravu prístavby na Malej
Hore 4. Ďalej p. prodekan prezentoval zámer fakulty na výstavbu budovy na pozemku za
Aulou JLF UK, kde by boli presunuté experimentálne pracoviská vrátane predklinických
pracovísk zo Sklabinskej ul.;
informoval o schválení a akreditovaní nového študijného odboru 7.1.28. lekárska,
klinická a farmaceutická biochémia pre III. stupeň štúdium. JLF UK pripravuje žiadosť
na priznanie práva uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie
profesorov v tomto študijnom odbore;
pozval prítomných na akcie v rámci osláv 40. výročia JLF UK v dňoch 23. – 25. 9. 2009.
P. prodekan Staško informoval:
o uskutočnení 2. kola prijímacieho konania na doktorandské štúdium dňa 25. 8. 2009,
v rámci ktorého bolo prijatých 23 externých a 22 denných doktorandov;
o akreditácii nového študijného odboru lekárska, klinická a farmaceutická biochémia pre
doktorandské štúdium, na ktorý boli prijatí 4 denní doktorandi;
že dňa 24. 8. bol podaný projekt na podporu doktorandského štúdia a e-learningu, ktorý
by mal byť pokračovaním ukončeného ESF projektu;
že Vedenie JLF UK na akademický rok 2009/2010 neschválilo kvalifikovaných stážistov
a na študentskej vedeckej konferencii budú svoje práce prezentovať len dobrovoľní
stážisti;
v rámci špecializačného štúdia sa čaká na rozhodnutie o akreditácii ďalšieho študijného
odboru Verejné zdravotníctvo;
o plánovaných aktivitách v rámci špecializačného štúdia: atestácie zo všeobecného
lekárstva dňa 19.10.2009, ukončenie spoločného internistického kmeňa dňa 30.11.2009
a atestácie z chirurgie a z pediatrie v novembri 2009.
P. prodekan Mokrý:
informoval o počte zapísaných študentov v jednotlivých študijných programoch;
informoval, že počas leta bol zavedený nový akademický informačný systém 2 na UK
(AIS2). V októbri 2009 sa uskutoční školenie pedagogických zamestnancov JLF UK;
uviedol, že vzhľadom k tomu, že JLF UK nepožiadala o akreditáciu v študijných
programoch Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve a Fyzioterapia, budú
študenti týchto študijných programov pokračovať v štúdiu v Banskej Bystrici,
v Košiciach a v Bratislave a niektorí študenti požiadali o zmenu študijného programu na
Verejné zdravotníctvo. Zároveň JLF UK poskytla z rovnakého dôvodu prestup z iných
fakúlt pre 8 študentov študijného programu Pôrodná asistencia a 3 študentov študijného
programu Ošetrovateľstvo;
požiadal študentov, aby prípadné zmeny v zozname krúžkov na letný semester nahlásili
najneskôr do 23. 12. 2009;
informoval, že v zimnom semestri ak. r. 2009/10 je posledným dňom na absolvovanie
opakovane zapísaných predmetov (prerekvizít) 23. október 2009, v prípade že študent
nesplní uvedenú povinnosť vyplývajúcu zo Študijného poriadku JLF UK je vylúčený zo
štúdia;
uviedol, že na fakultnom portáli sú v sekcii pediatria vystavené 3 pedagogické diela
a v sekcii Epidemiológia, preventívne lekárstvo a hygiena 2 pedagogické diela, ktoré boli
schválené Edičnou komisiou.
P. tajomníčka:
oznámila, že slávnostné otvorenie akademického roku 2009/2010 na UK je dňa 17. 9.
2009;
informovala o oslavách 40. výročia JLF UK v dňoch 23. – 25. septembra 2009;
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oznámila, že UK zaslala vzory 3 výziev študentom na úhradu školného za prekročenie
štandardnej dĺžky štúdia;
informovala o pridelení motivačných štipendií z UK;
informovala o žiadosti prorektora UK doc. Dúbravu vykonať kontrolu evidencie
publikačnej činnosti v súvislosti s termínom 31. 10. 2009, ktorý je stanovený na
predloženie údajov pre rozpis dotácie na nasledujúci rok;
informovala o pripomienkovaní novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti, v ktorom je navrhované nové paragrafové znenie týkajúce sa univerzitných
nemocníc a špecializačného štúdia;
informovala o čerpaní finančných prostriedkov na výstavbu Auly JLF UK a zároveň
uviedla, že práce sú vykonávané v rámci časového harmonogramu;
uviedla, že JLF UK má v súčasnosti podaných a realizovaných 13 veľkých projektov zo
štrukturálnych fondov EÚ;
informovala o realizácii centrálneho verejného obstarávania na UK v tomto roku zatiaľ
na zabezpečenie projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ a na nákup IKT;
oznámila, že sa pripravuje rozpis prostriedkov z nedotačných zdrojov JLF UK na bežnú
prevádzku pracovísk v r. 2009 na základe výkonových parametrov v pedagogickej
činnosti.

K bodu 9/
Predsedníčka AS poďakovala prítomným za aktívnu účasť a ukončila rokovanie.
UZNESENIA:
26/2009
Akademický senát JLF UK (v súlade s § 27 ods. 1 písm. c/ zákona o vysokých školách)
schvaľuje podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. a 2. stupňa v akademickom
roku 2010/2011.
27/2009
Akademický senát JLF UK súhlasí so zvýšením počtu prijatých uchádzačov na štúdium
v dennej forme štúdia v akademickom roku 2009/2010 o 21 uchádzačov.
28/2009
Akademický senát JLF UK (v súlade s § 27 ods. 1 písm. g/ zákona o vysokých školách)
schvaľuje Výročnú správu o činnosti JLF UK za rok 2008.
29/2009
Akademický senát JLF UK v súlade s čl. 18 ods. 1 písm. p/ Štatútu JLF UK schvaľuje zmenu
štruktúry pedagogických zamestnancov Ústavu lekárskej biofyziky JLF UK nasledovne: ruší
sa 1 miesto odborného asistenta, asistenta a zriaďuje sa 1 miesto docenta.
30/2009
Akademický senát JLF UK v súlade s čl. 18 ods. 1 písm. p/ Štatútu JLF UK schvaľuje zmenu
štruktúry pedagogických zamestnancov Ústavu ošetrovateľstva JLF UK nasledovne: rušia sa
2 miesta odborného asistenta, asistenta a zriaďuje sa 1 miesto vedeckého zamestnanca a 1
miesto lektora.
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31/2009
Akademický senát JLF UK v súlade s čl. 18 ods. 1 písm. p/ Štatútu JLF UK schvaľuje zmenu
štruktúry pedagogických zamestnancov Dermatovenerologickej kliniky JLF UK a MFN
nasledovne: ruší sa 1 miesto odborného asistenta, asistenta a zriaďuje sa 1 miesto docenta.

V Martine dňa 1. 10. 2009

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