Príloha zápisnice č. 2

SPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU
JESSENIOVEJ LEKÁRSKEJ FAKULTY UK V MARTINE
ZA AKADEMICKÝ ROK 2007/2008
Akademický senát JLF UK mal v hodnotenom období 35 členov, z toho 23
členov z radov zamestnancov a 12 členov z radov študentov.
Dňa 9. októbra 2007 sa konali doplňovacie voľby do Komory zamestnancov
AS vo volebnej oblasti č. 1 a do Komory študentov AS vo volebných oblastiach č. 6 a
9 a dňa 26. februára 2008 doplňovacie voľby do Komory zamestnancov AS vo
volebnej oblasti č. 1 a do Komory študentov AS vo volebnej oblasti č. 13. Senát
počas akademického roku 2007/2008 pracoval v nasledovnom zložení:
Predsedníctvo AS:
1. prof. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD. - predsedníčka AS
2. prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. - predsedníčka Komory zamestnancov
AS, podpredsedníčka AS
3. doc. RNDr. Anna Drgová, CSc.. - ďalší člen predsedníctva AS za Komoru
zamestnancov AS
4. prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc. - ďalší člen predsedníctva AS za Komoru
zamestnancov AS
5. Juraj Sokol - predseda Komory študentov AS, podpredseda AS,
6. Barbora Kukučková - ďalší člen predsedníctva AS za Komoru študentov AS,
Komora zamestnancov:
1. doc. MUDr. Katarína Adamicová, PhD., mim. prof.
2. doc. MUDr. Marián Adamkov, PhD. (od 9. 10. 2007)
3. prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.
4. doc. Ing. Helena Baráni, CSc.
5. prof. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD.
6. doc. RNDr. Anna Drgová, CSc.
7. prof. MUDr. Ján Hanáček, CSc.
8. doc. MUDr. Karol Kajo, PhD.
9. Mgr. Simona Kelčíková, PhD.
10. prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.
11. doc. MUDr. Ivan Kocan, CSc.
12. MUDr. Branislav Kolarovszki
13. Ing. Anna Lepejová, CSc.
14. doc. MUDr. Beata Sániová, PhD.
15. doc. MUDr. Yvetta Mellová, CSc. (od 26. 2. 2008)
16. MUDr. Anton Mikolajčík, PhD.
17. prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc.
18. prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc.
19. MUDr. Stanislava Richterová, PhD.
20. doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc.
21. doc. MUDr. Jozef Višňovský, CSc., mim. prof.
22. prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.
23. doc. Mgr. Katarína Žiaková, PhD., mim. prof.

Komora študentov:
1. Anna Antošíková
2. Štefánia Čurillová
3. Peter Jankovič
4. Vladimír Kostelník
5. Tomáš Kučma
6. Barbora Kukučková
7. Alena Kurhajcová
8. Andrej Rosík
9. Lars Arne Riseth (do 10. 12. 2007), Medha Sharma (od 26. 2. 2008)
10. Juraj Sokol
11. Ladislav Stodola
12. Veronika Timková
Členovia AS UK za JLF UK:
1. doc. MUDr. Katarína Adamicová, PhD., mim. prof.
2. doc. RNDr. Peter Kaplán, CSc., mim. prof.
3. Mgr. Simona Kelčíková, PhD.
4. Anna Antošíková
5. Erika Gondová
V akademickom roku 2007/2008 sa uskutočnili celkom štyri riadne zasadania
Akademického senátu JLF UK v dňoch: 8. októbra, 15. decembra v roku 2007 a 31.
marca a 22. mája v roku 2008, jedno mimoriadne zasadanie 16. júna 2008 a jedno
zasadanie korešpondenčným spôsobom dňa 17. 4. 2008, na ktorom boli vyhlásené
voľby do Študentskej rady vysokých škôl SR. Senát prijal na zasadaniach celkom 40
uznesení, ktoré sa v priebehu akademického roka plnili a niektoré sa priebežne plnia.
Dňa 22. mája 2008 sa zasadnutia senátu zúčastnil rektor Univerzity
Komenského v Bratislave p. doc. PhDr. František Gahér, CSc., ktorý vystúpil
k návrhu rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu JLF UK na rok 2008, taktiež
informoval o schválení účelovej dotácie na výstavbu Auly JLF UK a v
diskusii odpovedal na otázky členov senátu.
V akademickom roku 2007/2008 Akademický senát JLF UK na svojich
zasadaniach prerokoval a schválil nasledovné dôležité materiály (v chronologickom poradí):
-

Dopadovú štúdiu rozvoja študijných programov na JLF UK, AS zároveň
požiadal, aby štúdia bola v budúcnosti dopracovaná až do úrovne, ktorá dá
objektívnu informáciu o pedagogickej kapacite a jej využívaní na jednotlivých
pracoviskách fakulty;

-

použitie finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov
JLF UK na rok 2008;

-

vnútorný predpis JLF UK „Základné náležitosti záverečných prác študentov na
JLF UK;

-

organizačné zabezpečenie a podmienky prijatia na doktorandské štúdium na
JLF UK na akademický rok 2008/2009;

-

termíny konania prijímacích skúšok na štúdium v študijných programoch na
JLF UK na akademický rok 2008/2009;

-

vymenovanie MUDr. J. Mokrého, PhD. za predsedu Disciplinárnej komisie JLF
UK;

-

podmienky prijatia na štúdium magisterských študijných programov na JLF UK
pre akademický rok 2008/2009;

-

zmenu počtu miest a štruktúry zamestnancov JLF UK (Oddelenie vnútornej
prevádzky, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Ústav verejného
zdravotníctva);

-

vymenovanie prof. MUDr. Jána Slezáka, DrSc. za člena Vedeckej rady JLF
UK na funkčné obdobie do 28. 2. 2011;

-

rozdelenie dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2008 a vyrovnaný rozpočet
výnosov a nákladov na rok 2008;

-

Výročnú správu o hospodárení JLF UK za rok 2007;

-

Dlhodobý zámer JLF UK na roky 2008 – 2013;

-

výšku školného a poplatkov spojených so štúdiom na JLF UK v akademickom
roku 2008/2009;

-

vnútorné predpisy JLF UK: Disciplinárny poriadok JLF UK pre študentov,
Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie JLF UK, Štipendijný poriadok JLF
UK a Študijný poriadok špecializačného štúdia na JLF UK;

-

podmienky prijatia na štúdium v študijných programoch uskutočňovaných JLF
UK na akademický rok 2009/2010;

-

výšku úhrady za špecializačné štúdium na JLF UK.

Akademický senát JLF UK v hodnotenom období ďalej:
-

vyhlásil voľby zástupcov JLF UK do Akademického senátu Univerzity
Komenského v Bratislave, ako aj voľby zástupcu JLF UK do Študentskej rady
vysokých škôl SR a podľa potreby vyhlasoval doplňovacie voľby na uvoľnené
miesta členov AS;

-

v súvislosti s komplexnou akreditáciou prerokoval a odporučil Vedeckej rade
JLF UK schváliť študijné programy (bakalárske, magisterské, doktorské
a doktorandské) a odbory (na habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie
profesorov) uskutočňované na JLF UK;

-

prerokoval a odporučil Vedeckej rade JLF UK schváliť študijný program
Všeobecné lekárstvo a nelekárske študijné programy (Ošetrovateľstvo,
Verejné zdravotníctvo, Rádiologická asistencia, Fyzioterapia, Laboratórne
vyšetrovacie metódy, Pôrodná asistencia, Zubná technika) realizovaných na
JLF UK v akademickom roku 2008/2009;

-

vyjadril nesúhlas so znením ods. 7 v § 57 zákona o vysokých školách:
„Podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa
v zdravotníckych študijných odboroch je ... najmenej jeden rok odbornej
zdravotníckej praxe v zdravotníckom zariadení;

-

pri schvaľovaní rozdelenia dotácie zo štátneho rozpočtu odporučil pripraviť
návrh rozdelenia finančných prostriedkov na pracoviská a súčasti fakulty
na rok 2009 podľa rovnakých kritérií, ktoré sa uplatňujú pri rozpise v rámci
metodiky MŠ SR a metodiky UK v Bratislave;

-

odporučilo Vedeniu JLF UK, aby vo Vedení UK presadzovalo pri rozpise
dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám nasledovné pripomienky: garantovať
fakultám v rozpise dotácií sumu zodpovedajúcu 80 % skutočných výdavkov na
energie z predchádzajúceho roka a 70 % skutočných povinných zákonných
výdavkov (napr. príspevky na stravovania zamestnancov, tvorba sociálneho
fondu), určiť percento z pridelených prostriedkov UK, ktoré sa odčlení pre
potreby Rektorátu UK a Centrálne financovaných súčastí UK pred kriteriálnym
delením fakultám UK.

-

odporučil Vedeniu JLF UK podniknúť ďalšie aktivity na UK na zvýšenie dotácie
na tovary a služby v roku 2008;

-

prerokoval Študijný poriadok JLF UK a odporučil predložiť ho na schválenie
Akademickému senátu Univerzity Komenského v Bratislave.

-

prijal uznesenie k neúspešnému projektu UK a JLF UK pripravenému v rámci
výzvy MŠ SR opatrenia 5. 1. Operačného programu výskum a vývoj, ktorý bol
vyradený z dôvodu nedostatočnej prípravy zo strany UK. V uznesení vyjadril
nespokojnosť s postupmi a postojom Vedenia UK a zamestnancov UK, ktorí
sa podieľali na príprave projektu a požiadal Vedenie UK o možnosť predložiť
samostatný projekt cez prioritnú os 5.1. Zároveň požiadal dekana a vedenie
fakulty, aby pravidelne informovali o stave pripravovaných projektov v rámci
fondov EÚ.

Akademický senát sa na svojich zasadaniach zaoberal a prijímal uznesenia
k otázkam, ktoré patria do jeho kompetencie zo zákona o vysokých školách a zo
Štatútu JLF UK. V hodnotenom období vykonal voľbu ďalšieho člena predsedníctva
za Komoru zamestnancov a ďalších členov stálych komisií senátu ako aj 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 materiály riadnych
zasadnutí senátu. Komora zamestnancov a Komora študentov 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 20. 10. 2008

Prof. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD., v.r.
predsedníčka AS JLF UK

