Príloha zápisnice č. 3

SPRÁVA O ČINNOSTI PREDSEDNÍCTVA
AKADEMICKÉHO SENÁTU JLF UK V MARTINE
ZA AKADEMICKÝ ROK 2007/2008

Predsedníctvo Akademického senátu JLF UK (ďalej len „predsedníctvo“)
pracovalo počas akademického roku 2007/2008 v nasledovnom zložení:
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 za Komoru zamestnancov AS
4. prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc. - ďalší člen za Komoru zamestnancov AS
5. Juraj Sokol – predseda Komory študentov AS, podpredseda AS,
6. Barbora Kukučková - ďalší člen za Komoru študentov AS.
Predsedníctvo v hodnotenom období zasadalo spravidla pred každým riadnym
zasadaním akademického senátu fakulty, a to 1. októbra, 29. novembra a 4.
decembra v roku 2007 a 25. marca a 13. mája v roku 2008. Na zasadaniach
predsedníctvo prerokovalo:
- prípravu zasadaní AS JLF UK (termín konania, návrh programu, podkladové
materiály a predloženie materiálov na vyjadrenie stálym komisiám AS),
- informácie Vedenia JLF UK,
- rôzne.
Na zasadaniach predsedníctva sa pravidelne zúčastňovali p. dekan a p.
tajomníčka, ktorí informovali predsedníctvo o činnosti Vedenia JLF UK a predkladali
predsedníctvu materiály na prerokovanie a schválenie akademickým senátom
fakulty. Predsedníctvo v súlade s Rokovacím poriadkom AS predkladalo materiály na
prerokovanie a vyjadrenie stálym komisiám AS. Spolupráca predsedníctva
s Vedením JLF UK a so stálymi komisiami AS bola veľmi dobrá.
Pozvánky a materiály na zasadania AS boli zasielané členom AS podľa
ustanovení Rokovacieho poriadku AS.
Predsedníctvo AS sa na zasadnutí dňa 29. 11. 2007 zaoberalo námietkami
k členstvu RNDr. Eriky Halašovej, PhD., poverenej výkonom funkcie prodekanky,
v Akademickom senáte JLF UK a k jej účasti na zasadaní AS dňa 8. 10. Na základe
právnej analýzy JUDr. Jána Lantaya, vedúceho Právneho oddelenia UK,
predsedníctvo konštatovalo, že nakoľko vo VŠ zákone ani v Štatúte JLF UK nie je
explicitne vyjadrené, či osobe poverenej, ale nie zvolenej do funkcie prodekana
členstvo v senáte fakulty zaniká, účasť Dr. Halašovej na zasadaní AS dňa 8. 10.
2007 nebola v rozpore s platnou legislatívou. Predsedníctvo zároveň vzalo na
vedomie list Dr. Halašovej o vzdaní sa funkcie člena AS.
Predsedníctvo AS sa na zasadnutí dňa 25. 3. 2008 zaoberalo žiadosťou
interných doktorandov o vytvorenie samostatnej volebnej oblasti v AS pre interných
doktorandov v rámci Komory študentov. Predsedníctvo AS konštatovalo, že zmenou
volebných oblastí by sa musela Komora študentov v tomto zložení rozpustiť a museli
by sa uskutočniť nové voľby. Voľby do Komory študentov sa pritom uskutočnili 26. 2.
2007 na funkčné obdobie od 6. 3. 2007 do 5. 3. 2011. Predsedníctvo odporučilo, aby
všetky žiadosti na zmenu volebných oblastí v AS sa predkladali rok pred koncom
funkčného obdobia komôr.

V hodnotenom období predsedníctvo nedostalo žiadne iné písomné podnety a
pripomienky od členov AS a akademickej obce JLF UK.

V Martine dňa 20. 10. 2008

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

