Zápisnica
z mimoriadneho zasadania Akademického senátu Jesseniovej lekárskej fakulty UK
v Martine dňa 03.06.2019
Prítomní:
podľa prezenčných listín
1.

Otvorenie zasadnutia
Zasadanie AS otvorila a viedla predsedníčka AS prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc., ktorá
skonštatovala, že prítomná je nadpolovičná väčšina členov a AS je uznášaniaschopný.
Schválenie programu
Predsedníčka AS predložila návrh programu rokovania a členovia AS ho jednomyseľne schválili:
1. Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu
Overovatelia zápisnice
2. Informácia predsedníčky AS JLF UK o výsledku hlasovania per rollam
3. Návrh dekanky na Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 29/2014 Študijný poriadok
Univerzity Komenského v Bratislave Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine
4. Rôzne
hlasovanie
program

za
25

proti
0

zdržal sa
0

Overovatelia zápisnice
Predsedníctvo AS navrhlo za overovateľov zápisnice prof. Tonhajzerovú a M. Ružinského.
hlasovanie
overovatelia zápisnice

2.

za
24

proti
0

zdržal sa
1

Informácia predsedníčky AS JLF UK o výsledku hlasovania per rollam
Predsedníčka AS informovala o hlasovaní per rollam, ktoré sa uskutočnilo 22.05.-24.05.2019,
predmetom hlasovania bolo: „Používanie výkazov o štúdiu (indexov) aj po 1.9.2019“. Hlasovania sa
zúčastnilo 21 členov AS, z toho „za“ bolo 14 hlasujúcich a „proti“ bolo 6 hlasujúcich. Jeden hlas bol
neplatný.
Na základe diskusií, ktoré vyplynuli na poslednom zasadnutí AS ohľadom určenia výkazov o štúdiu
(indexov) za dobrovoľné alebo ich ponechanie ako povinné, predsedníčka AS otvorila rozpravu
k ďalšej forme používania výkazov o štúdiu (indexov) – pokračovanie ako povinné, resp. dobrovoľné.
V diskusii vystúpil prof. Adamkov, ktorý je za pokračovanie v povinných indexoch. J. Dudášiková za
študentov informovala, že väčšina ročníkov je za dobrovoľné indexy a podporila znenie návrhu
dodatku č. 2 k VP č. 29/2014 od prodekana Mokrého, ktorý upravuje podmienky dobrovoľných
indexov. Doc. Sadloňová s RNDr. Šimerom sa vyjadrili, že by sa malo rozhodovať len medzi
ponechaním povinných alebo zrušením indexov, nechcú dobrovoľné.
Predsedníčka AS pripomenula, že UK zrušením indexov chce odbúravať byrokraciu a kontrolu
súladu známok v AISe a indexoch, ktorú vykonávajú študijné oddelenia. Pripomenula tiež, že
v budúcom roku sa ide meniť Študijný poriadok UK a fakulty si budú musieť svoje študijné poriadky
opäť aktualizovať, takže znova bude možnosť zmeniť používanie indexov na JLF UK.
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M. Mikitová uviedla, že v prieskume, ktorý študentská časť AS robila, bolo cca 99 % študentov za
indexy dobrovoľné. Prof. Zibolen podporil návrh dodatku č. 2 od prodekana Mokrého. Prof. Staško
podporil ponechanie povinných indexov. MUDr. Čierny navrhol možnosť, aby študent, ktorý si zvolí
mať index, musel mať v ňom zapísané všetky predmety a známky a nie iba tie, ktoré chce.
M. Mazúchová informovala, že študenti v nižších ročníkoch sú väčšinou za povinné indexy a študenti
vo vyšších ročníkoch, už po niekoľkoročných skúsenostiach, sú skôr za dobrovoľné indexy. Prof.
Višňovský nesúhlasí s dobrovoľnými indexami, chce ich ponechať povinné a nesúhlasí s názorom, že
pracoviská sú zapisovaním známok zaťažované.
Doc. Biringer vyjadril stanovisko za dobrovoľné indexy, aj z dôvodu, že skúšajúci upravujú
ohodnotenie študenta podľa toho, aké má študent v indexe známky z iných predmetov.
Po ukončení rozpravy predsedníčka AS predložila návrh uznesenia č. 1/6/2019 nasledovne:
Uznesenie č. 1/6/2019: Akademický senát JLF UK schvaľuje dobrovoľné používanie výkazov
o štúdiu (indexov) na JLF UK od 1.9.2019.
hlasovanie
dobrovoľné výkazy o
štúdiu

za

proti

zdržal sa

12

10

3

Na schválenie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasujúcich. Keďže hlasujúcich
bolo 25 a z nich súhlas vyjadrilo 12 členov AS, toto uznesenie nebolo schválené. AS tak neschválil
dobrovoľné indexy, platí teda uznesenie č. 1/5/2019 z 24.05.2019, v ktorom AS schválil používanie
povinných indexov.

3.

Následne predsedníčka AS vypustila z programu ďalší bod rokovania: Návrh dekanky na Dodatok č.
2 k vnútornému predpisu č. 29/2014 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave Jesseniovej
lekárskej fakulty v Martine, nakoľko tento pojednával o podmienkach zavedenia dobrovoľných výkazov
o štúdiu (indexov).

4.

Rôzne
Predsedníčka AS predložila znenie spoločného vyhlásenia Rady vysokých škôl a Študentskej rady
vysokých škôl týkajúce sa ustanovení, ktoré boli včlenené bez konzultácie s orgánmi reprezentácie
vysokých škôl či odbornou verejnosťou do zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o
vysokých školách zo dňa 13. mája 2019.
Do diskusie sa neprihlásil žiadny člen AS a uskutočnilo sa hlasovanie k uzneseniu č. 2/6/2019.
hlasovanie
podpora stanoviska
RVŠ a ŠRVŠ

za

proti

zdržal sa

25

0

0

Uznesenie č. 2/6/2019: Akademický senát JLF UK vyjadruje podporu Spoločnému vyhláseniu Rady
vysokých škôl a Študentskej rady vysokých škôl.
Tajomníčka fakulty informovala:
- o návrhu na doplnenie a aktualizáciu živnostenského registra UK v Bratislave, pričom
aktualizácia sa týkala formálnych úprav, ako aj návrhu na založenie nových predmetov
podnikania,
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-

o kontrole z APVV, v ktorej neboli zistené žiadne nedostatky,
o projekte UNIKAN (univerzitná kalkulácia nákladov), ktorý sa zavádza aj na UK
v Bratislave ako ďalší z modulov finančno-informačného systému SOFIA,
o stave v realizácii projektu e-kasa, JLF UK poskytuje potrebnú súčinnosť a čaká na
informáciu z RUK o pridelení termínu na nahratie autentifikačného balíčka,
o pridelení účelovej dotácie na podporu študentov so špecifickými potrebami vo výške 4 000
EUR,
o zakúpení dieselagregatu pre uzol SANET na ul. L. Novomeského.

Predsedníčka AS JLF UK poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie AS JLF UK.

V Martine 3.6.2019
Zapísala: Ing. J. Trimajová
Overili: prof. Tonhajzerová a M. Ružinský

prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc.
predsedníčka AS JLF UK
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