Zápisnica
zo zasadania Akademického senátu Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine
konaného dňa 14. februára 2011
- členovia AS: prof. MUDr. K. Adamicová, PhD., doc. MUDr. M. Adamkov, CSc., mim. prof., doc.
Mgr. M. Bašková, PhD., Mgr. I. Bóriková, PhD., prof. MUDr. A. Čalkovská, 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., MUDr. A. Mikolajčík, PhD., prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc., doc. MUDr. R. Péčová, PhD.,
doc. MUDr. J. Sadloňová, CSc., prof. MUDr. B. Sániová, PhD., doc. MUDr. D. Statelová, PhD.,
MUDr. V. Švihrová, CSc., doc. MUDr. J. Višňovský, CSc., mim. prof., prof. MUDr. M. Zibolen,
CSc., Z. Babišová, M. Bánová, T. Buday, L. Hikkerová, K. Jánošíková, I. Majling, L. Stodola, M.
Strachan
- členovia Vedenia: prof. MUDr. J. Danko, CSc., Ing. Ľ. Červeňová
Ospravedlnení:
- členovia AS: prof. MUDr. P. Bánovčin, CSc., prof. MUDr. M. Mokáň, DrSc., FRCP Edin., A.
Antošíková, E. Gondová, V. Timková
Akademický senát JLF UK (ďalej len „AS“) bol uznášaniaschopný. Zasadanie viedla
predsedníčka AS prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. P. predsedníčka AS privítala nového dekana
JLF UK p. prof. MUDr. Jána Danku, CSc.
Predsedníčka AS predložila návrh programu zasadania AS. AS schválil nasledovný program
rokovania AS:
Program:
1. Návrh dekana na odvolanie a vymenovanie prodekanov JLF UK
2. Návrh dekana na zmeny študijných plánov v študijných programoch realizovaných na JLF UK
v akademickom roku 2011/12
3. Návrh dekana na vymenovanie členov Vedeckej rady JLF UK
4. Návrh dekana o organizačnom zabezpečení a podmienkach prijatia na doktorandské štúdium
na JLF UK na akademický rok 2011/2012
5. Návrh dekana na výstavbu predklinických ústavov JLF UK
6. Informácie dekana JLF UK
7. Rôzne
K bodu 1/
P. dekan prof. MUDr. Ján Danko, CSc. predložil:
a/ návrh na odvolanie:
- prof. MUDr. Dušana Dobrotu, CSc.
- doc. MUDr. Juraja Mokrého, PhD.
- doc. RNDr. Sone Fraňovej, PhD.
- doc. MUDr. Jána Stašku, PhD., mim. prof.
z funkcie prodekanov s účinnosťou od 15. 2. 2011:
b/ návrh na vymenovanie: - prof. MUDr. Andrei Čalkovskej, PhD.:
- prof. MUDr. Petra Galajdu, CSc.
- doc. MUDr. Dušana Mištunu, PhD., mim. prof.
- doc. MUDr. Ota Osinu, PhD.
- doc. MUDr. Renaty Péčovej, PhD.
za prodekanov JLF UK na funkčné obdobie od 15. 2. 2011 do 14. 2. 2015
AS o návrhoch hlasoval tajne. Zápisnice o výsledku tajného hlasovania sú založené
v dokumentácii AS.
Výsledok tajného hlasovania:
a/ návrh na odvolanie prodekanov: všetci prítomní členovia AS (29) boli za predložený návrh
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b/ návrh na vymenovanie prodekanov:
prof. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD.:
prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.
doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mim. prof.
doc. MUDr. Oto Osina, PhD.
doc. MUDr. Renata Péčová, PhD.

- za: 28, proti: 1
- za: 29, proti: 0
- za: 28, proti: 1
- za: 27, proti: 2
- za: 28, proti: 1

Záver: AS schválil návrhy dekana na odvolanie a na vymenovanie prodekanov JLF UK a prijal
k tomuto bodu uznesenia č. 1 a 2/2011.
P. dekan poďakoval za schválenie predložených návrhov.
K bodu 2/
P. dekan predložil návrhy na zmenu študijných plánov v študijnom programe všeobecné
lekárstvo a v nelekárskych študijných programoch. Návrhy boli prerokované v študentskej a
zamestnaneckej časti AS. Študentská časť AS mala pripomienky, ktoré budú predložené Vedeniu JLF
UK, pedagogickým komisiám. Všetky pripomienky a návrhy budú predložené na ďalšie zasadanie AS.
V tomto návrhu neboli zásadné zmeny oproti aktuálnym študijným plánom.
K návrhu predložila v súlade s čl. 40 Rokovacieho poriadku AS vyjadrenie Pedagogická
komisia AS, ktorá odporučila návrh schváliť. Zamestnanecká časť AS ako aj študentská časť AS
odporučila návrh schváliť.
Záver: AS prerokoval predložené návrhy a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 3/2011.
K bodu 3/
1)
2)
3)
4)
5)
6)

P. dekan predložil nasledovné zásady navrhovania členov Vedeckej rady JLF UK:
riadni profesori JLF UK
emeritní profesori JLF UK
dekani, ktorí pôsobili na fakulte v uplynulom období
docenti v rozhodujúcich akreditovaných odboroch
docenti z titulu funkcie prodekanov
jednu štvrtinu členov Vedeckej rady tvoria osoby, ktoré nie sú členmi akademickej obce UK

Následne predložil návrh na vymenovanie členov Vedeckej rady JLF UK z akademickej obce
UK a predstavil navrhnutých mimofakultných členov Vedeckej rady JLF UK na funkčné obdobie od
1. 3. 2011 do 28. 2. 2015.
K predloženému návrhu v súlade s Čl. 41 pís. a/ Rokovacieho poriadku AS JLF UK
predložila stanovisko Vedecká komisia AS JLF UK, ktorá odporučila návrh schváliť. Zamestnanecká
časť AS ako aj študentská časť AS odporučili schváliť zásady navrhovania členov Vedeckej rady JLF
UK.
AS o návrhu na vymenovanie členov Vedeckej rady JLF UK hlasoval tajne. Zápisnica
o výsledku tajného hlasovania je založená v dokumentácii AS.
Záver: AS schválil zásady zloženia Vedeckej rady JLF UK a návrh dekana na vymenovanie členov
Vedeckej rady JLF UK a prijal k tomuto bodu uznesenia č. 4 a 5/2011. Zoznam členov Vedeckej rady
JLF UK je uvedený v prílohe zápisnice č. 1.
K bodu 4/
P. dekan predložil návrh o organizačnom zabezpečení a podmienkach prijatia na doktorandské
štúdium na JLF UK na akademický rok 2011/2012. Oproti uplynulému roku návrh obsahuje aj II. kolo
prijímacieho konania.
K návrhu predložila v súlade s čl. 40 Rokovacieho poriadku AS vyjadrenie Pedagogická
komisia AS, ktorá odporučila návrh schváliť.
Záver: AS schválil predložený návrh a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 6/2011. Celé znenie
uznesenia je uvedené v prílohe zápisnice č. 2.
P. dekan poďakoval za schválenie návrhu.
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K bodu 5/
P. dekan predložil zámer na výstavbu novej budovy predklinických ústavov JLF UK
situovanej za budovou Ústavu ošetrovateľstva a Ústavu nelekárskych študijných programov JLF UK.
Pozemok v tejto lokalite nie je zastavaný, bude však potrebné vykonať kroky k majetkovo-právnemu
vysporiadaniu vlastníctva k časti pozemkov. Okrem ústavov predklinických disciplín a Ústavu
fyziológie JLF UK je v tejto budove naplánovaná aj prednášková miestnosť a centrálny zverinec.
Finančné prostriedky na výstavbu budovy budú žiadané od štátu. P. dekan požiadal o vyjadrenie AS
k predloženému zámeru. Zamestnanecká časť AS ako aj študentská časť AS odporučili návrh
schváliť.
Záver: AS podporil predložený zámer dekana a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 7/2011.
P. dekan poďakoval za prejavenú podporu.
K bodu 6/
a/ P. dekan informoval:
o konaní slávnostnej inaugurácie dekana JLF UK dňa 21. februára 2011;
o prehodnocovaní aktivít rozvoja fakulty predchádzajúcim Vedením fakulty;
o diskusii k zriadeniu Ústavu paliatívnej medicíny JLF UK v UNM;
na základe diskusie so študentskou časťou AS, p. dekan požiadal o dôstojné zabezpečenie
podmienok pre študentov na jednotlivých pracoviskách a rešpektovanie práv študentov
a platných predpisov;
o spracovávaní analýzy kvality vedeckej činnosti všetkých učiteľov na základe Hirschovho
indexu;
o zasadaní Kolégia rektora UK dňa 14. 2. 2011, ktoré sa venovalo predovšetkým
pedagogickej činnosti.
b/ P. tajomníčka informovala:
v súvislosti so zmenou legislatívnych predpisov je povinnosťou fakulty zverejňovať všetky
zmluvy, objednávky a faktúry v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR;
o zmene v zákone o poskytovaní cestovných náhrad od 1. 1. 2011, podľa ktorého môže
zamestnávateľ poskytovať zamestnancom vreckové, z ktorého sa platí daň z príjmu a
odvádzajú sa odvody do poisťovní. V súčasnosti sa konzultuje a preveruje poskytovanie
vreckového študentom, doktorandom a osobám, s ktorými sú uzatvorené dohody;
o metodike rozpisu štátnej dotácie na VŠ zverejnenej na stránke RVŠ SR, oficiálna metodika
rozpisu nebola z úrovne MŠ SR zatiaľ zverejnená.
K bodu 7/
a/ P. predsedníčka AS:
- informovala, že dňa 22. februára 2011 sa uskutočnia riadne voľby do študentskej časti AS.
Zároveň požiadala súčasnú študentskú časť AS, aby sa zúčastnila najbližšieho zasadania AS;
- pozvala všetkých členov AS na slávnostnú inauguráciu dekana JLF UK dňa 21. februára 2011.
b/ Doc. MUDr. D. Statelová, PhD.:
- požiadala o vyjadrenie či dôjde k zmene v systéme verejného obstarávania na UK. P. dekan
uviedol, že p. rektor UK udeľuje postupne kompetencie dekanom a predpokladá, že v rámci
možností zákona o verejnom obstarávaní dôjde k zmene aj v tejto oblasti;
- požiadala o vyjadrenie, či je k dispozícii predeľovacia stena v novej Aule JLF UK. P. dekan
uviedol, že nie je. Na predeľovaciu stenu sa budú musieť vyčleniť finančné prostriedky v rámci
rozpisu finančných prostriedkov, ktoré bude schvaľovať AS.
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UZNESENIA AS:
1/2011
Akademický senát JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 písm. c) zákona o vysokých školách schvaľuje návrh
dekana na odvolanie:
- prof. MUDr. Dušana Dobrotu, CSc.
- doc. MUDr. Juraja Mokrého, PhD.
- doc. RNDr. Sone Fraňovej, PhD.
- doc. MUDr. Jána Stašku, PhD., mim. prof.
z funkcie prodekanov JLF UK s účinnosťou od 15. 2. 2011
2/2011
Akademický senát JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 písm. c) zákona o vysokých školách schvaľuje návrh
dekana na menovanie:
- prof. MUDr. Andrei Čalkovskej, PhD.
- prof. MUDr. Petra Galajdu, CSc.
- doc. MUDr. Dušana Mištunu, PhD., mim. prof.
- doc. MUDr. Ota Osinu, PhD.
- doc. MUDr. Renaty Péčovej, PhD.
za prodekanov JLF UK na funkčné obdobie od 15. 2. 2011 do 14. 2. 2015.
3/2011
Akademický senát JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 písm. h) zákona o vysokých školách prerokoval
návrhy na zmenu študijných programov realizovaných na JLF UK v akademickom roku 2011/2012
a odporúča Vedeckej rade JLF UK návrhy schváliť.
4/2011
Akademický senát JLF UK schvaľuje nasledovné zásady navrhovania členov Vedeckej rady JLF UK:
Za členov Vedeckej rady JLF UK sú navrhovaní:
1) riadni profesori JLF UK
2) emeritní profesori JLF UK
3) dekani, ktorí pôsobili na fakulte v uplynulom období
4) docenti v rozhodujúcich akreditovaných odboroch
5) docenti z titulu funkcie prodekanov
6) jednu štvrtinu členov Vedeckej rady tvoria osoby, ktoré nie sú členmi akademickej obce UK
5/2011
Akademický senát JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 písm. d) zákona o vysokých školách schvaľuje návrh
dekana na vymenovanie členov Vedeckej rady JLF UK na funkčné obdobie od 1. 3. 2011 do 28. 2.
2015.
6/2011
Akademický senát JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 písm. i) zákona o vysokých školách schvaľuje
organizačné zabezpečenie a podmienky prijatia na doktorandské štúdium na JLF UK na akademický
rok 2011/2012.
7/2011
Akademický senát JLF UK podporuje návrh a zámer dekana na výstavbu budovy predklinických
ústavov JLF UK.

V Martine dňa 28. 2. 2011

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