Zápisnica
zo zasadania Akademického senátu Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity
Komenského v Martine konaného dňa 20. októbra 2008
Prítomní:
- členovia AS: doc. MUDr. K. Adamicová, PhD., mim. prof., doc. MUDr. M. Adamkov,
PhD., doc. Ing. H. Baráni, CSc., prof. MUDr. P. Bánovčin, CSc., prof. MUDr. A.
Čalkovská, PhD., doc. RNDr. A. Drgová, CSc., doc. MUDr. K. Kajo, PhD., Mgr. S.
Kelčíková, PhD., doc. MUDr. I. Kocan, CSc., MUDr. B. Kolarovszki, Ing. A. Lepejová,
CSc., doc. MUDr. Y. Mellová, CSc., prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc., MUDr. S.
Richterová, PhD., prof. MUDr. M. Zibolen, CSc., doc. Mgr. K. Žiaková, PhD., mim. prof.,
A. Antošíková, Z. Babišová, M. Čiliak, Š. Čurillová, V. Kostelník, A. Rosík, M. Sharma, J.
Sokol, L. Stodola, M. Strachan, V. Timková
- členovia Vedenia JLF UK: doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., prof. MUDr. Dušan Dobrota,
CSc., doc. RNDr. S. Fraňová, PhD., doc. MUDr. J. Staško, PhD., MUDr. J. Mokrý, PhD.,
Ing. Ľ. Červeňová
Ospravedlnení:
- členovia AS: prof. MUDr. J. Hanáček, CSc., prof. MUDr. J. Kliment, CSc., MUDr. A.
Mikolajčík, PhD., prof. MUDr. M. Mokáň, DrSc., doc. MUDr. J. Sadloňová, CSc., doc.
MUDr. B. Sániová, PhD., doc. MUDr. J. Višňovský, CSc., mim. prof., A. Kurhajcová
- členovia Vedenia JLF UK: RNDr. E. Halašová, PhD.
Akademický senát JLF UK (ďalej len „AS a „JLF UK“) bol uznášaniaschopný,
zasadanie viedla prof. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD., predsedníčka AS JLF UK.
Predsedníčka AS navrhla doplniť do programu ďalší bod rokovania „Delegovanie
zástupcu do Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK“ ako bod č. 10.
AS JLF UK hlasovaním schválil nasledovný program zasadania:
P r o g r a m:
1. Sľub novozvolených členov AS JLF UK
2. Voľba ďalšieho člena Predsedníctva AS JLF UK za Komoru študentov
3. Návrh na doplnenie stálych komisií AS JLF UK
4. Pripomienky k návrhu Štatútu JLF UK
5. Správa o činnosti AS a Predsedníctva AS JLF UK za akademický rok 2007/2008
6. Návrh dekana na výšku školného a poplatkov na JLF UK v akademickom roku
2009/2010
7. Návrh dekana na bezplatné študijné programy v externej forme realizované na JLF
UK v akademickom roku 2009/2010
8. Návrh dekana na vymenovanie doc. RNDr. S. Fraňovej, PhD. za prodekanku JLF UK
na ďalšie funkčné obdobie
9. Návrh dekana na doplnenie člena Vedeckej rady JLF UK
10. Delegovanie zástupcu do Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK
11. Informácia o pripravovanej zmene volebných oblastí v AS JLF UK
12. Informácie členov Vedenia JLF UK
13. Rôzne

K bodu 1/
Členovia AS JLF UK z radov študentov, ktorí boli zvolení v doplňovacích voľbách
konaných dňa 7. a 15. októbra 2008:
– Zuzana Babišová, 4. ročník VL
– Marek Strachan, 1. ročník VL a
– Miloslav Čiliak, 3. ročník OŠE
zložili sľub člena AS a prevzali si osvedčenia o zvolení. Predsedníčka AS zaželala
novozvoleným členom AS veľa úspechov v novej funkcii.
K bodu 2/
Komora študentov predložila návrh na doplnenie ďalšieho člena Predsedníctva AS
za Komoru študentov AS - Annu Antošíkovú.
V súlade s Čl. 12 ods. 6 Štatútu JLF UK ďalšieho člena Predsedníctva AS za komoru
študentov volí komora študentov. Komora študentov o návrhu hlasovala tajne. Zápisnica
o výsledku hlasovania je založená v dokumentácii AS.
Záver: Komora študentov AS v súlade s Čl. 12 ods. 6 Štatútu JLF UK jednomyseľne zvolila
za ďalšieho člena Predsedníctva AS JLF UK Annu Antošíkovú.
K bodu 3/
Komora študentov predložila návrh na doplnenie stálych komisií o novozvolených
členov AS z radov študentov nasledovne:
- Pedagogická komisia: Zuzana Babišová, Miloslav Čiliak
- Právna komisia: Marek Strachan
- Vedecká komisia: Marek Strachan
AS o návrhu hlasoval tajne. Zápisnica o výsledku hlasovania je založená
v dokumentácii AS.
Záver: AS v súlade s Čl. 34 Rokovacieho poriadku AS jednomyseľne zvolil Zuzanu
Babišovú a Miloslava Čiliaka za členov Pedagogickej komisie AS a Mareka Strachana za
člena Právnej a Vedeckej komisie AS.
Aktuálne zloženie stálych komisií AS je uvedené v prílohe zápisnice č. 1.
K bodu 4/
Členovia AS obdržali pripomienky p. prorektorky UK JUDr. M. Duračinskej, CSc.
k návrhu Štatútu JLF UK, ktorý AS schválil 25. septembra 2008. P. tajomníčka informovala,
že pripomienky UK, ktoré boli formálneho a technického charakteru, t.j. pripomienky č. 1 – 9,
11, 12, 14 až 19 boli zapracované do návrhu. Zásadné pripomienky, ktoré mali zo strany
prorektorky Duračinskej odporúčací charakter, t.j. pripomienka č. 10 – aby členovia a najmä
predseda Volebnej komisie pre voľby do AS bol zároveň členom AS a pripomienka č. 13 –
aby sa voľba dekana uskutočnila analogicky ako voľba rektora UK, neboli zapracované do
návrhu, nakoľko vyžadovali širšiu diskusiu na zasadnutí AS. Predsedníctvo AS zároveň
predložilo na základe pripomienky Dr. Halašovej, PhD. a prof. Stránskeho, CSc. návrh na
zmenu návrhu Štatútu JLF UK v Čl. 45 ods. 4, a to zmeniť znenie „Študentovi zahraničnej
lekárskej fakulty ...“ na „Študentovi zahraničnej vysokej školy ...“.

Uvedené pripomienky boli predložené na vyjadrenie stálym komisiám. Právna
komisia, Pedagogická komisia, Komisia pre rozpočet a hospodárenie a Vedecká komisia AS
súhlasili s pripomienkami UK formálneho a technického charakteru a s navrhovanou zmenou
predloženou Predsedníctvom AS. Komisie väčšinou hlasou neodporučili schváliť
pripomienky UK č. 10 a 13. Komora zamestnancov AS taktiež súhlasila s pripomienkami UK
formálneho a technického charakteru a so zmenou návrhu štatútu predloženou
predsedníctvom AS a neodporučila schváliť pripomienky UK č. 10 a 13. Komora študentov
AS neodporučila schváliť len pripomienku č. 10. K pripomienke č. 13 prijala stanovisko, že
kandidáti na dekana, ktorí získali na prvom alebo na druhom mieste rovnaký počet hlasov, by
mali automaticky postúpiť do ďalšieho kola a nemalo by sa o postupujúcich rozhodovať
osobitným hlasovaním. V diskusii vystúpili doc. Adamicová, Ing. Lepejová, prof. Zibolen,
doc. Kocan, ktorí uviedli, že doterajšie ustanovenia voľby dekana sa na fakulte osvedčili a
v prípade, že AS schváli návrh komory študentov, bude potrebné zosúladiť všetky
ustanovenia voľby dekana podľa ustanovení voľby rektora. Komora študentov AS po krátkej
porade, na ktorej znovu prerokovali pripomienku č. 13, taktiež neodporučila túto pripomienku
schváliť.
Záver: AS prijal k tomuto bodu uznesenie č. 36/2008.
K bodu 5/
Predsedníctvo AS predložilo Správy o činnosti AS a Predsedníctva AS za akademický
rok 2007/2008.
Záver: AS prijal k tomuto bodu uznesenie č. 37 a 38/2008.
Správa o činnosti AS je uvedená v prílohe zápisnice č. 2 a bude zverejnená na
webovej stránke fakulty. Správa o činnosti Predsedníctva AS je uvedená v prílohe zápisnice
č. 3.
K bodu 6/
P. tajomníčka predložila návrh dekana na výšku školného a poplatkov na akademický
rok 2009/2010, ktorý bol vypracovaný v súlade s uznesením z kolégia rektora UK. Na základe
informácie od prorektorky Duračinskej, že školné a poplatky na akademický rok 2009/2010
určí UK a fakulty budú navrhovať len výšku školného a poplatkov podľa § 92 ods. 9 až 12
zákona o vysokých školách, JLF UK navrhla výšku týchto poplatkov nasledovne:
- za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia – 1000 € / 30.126,– Sk
- za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania - 60 € / 1.807,50 Sk
- za rigorózne konanie v slovenskom a českom jazyku - 340 € / 10.242,50 Sk
- za dopracovanie a obhajoba záverečnej a rigoróznej práce v slovenskom jazyku - 166 € /
5.000,50 Sk
- za dopracovanie a obhajoba záverečnej a rigoróznej práce pre ostatných - 332 € /
10.001,50 Sk.
Komisia pre rozpočet a hospodárenie, Komora zamestnancov a Komora študentov AS
odporučili predložený návrh schváliť.
Záver:. AS schválil výšku poplatkov na akademický rok 2009/2010 a prijal k tomuto bodu
uznesenie č. 39/2008.

K bodu 7/
P. dekan predložil AS návrh na bezplatné študijné programy v externej forme
realizované na JLF UK v akademickom roku 2009/2010 spolu s plánovanými počtami
prijatých študentov:
- 1. stupeň: Ošetrovateľstvo - 100 študentov
Pôrodná asistencia - 20 študentov
Verejné zdravotníctvo - 20 študentov
Zubná technika - 20 študentov
- 2. stupeň: Ošetrovateľstvo - 50 študentov
Verejné zdravotníctvo - 20 študentov
Pedagogická komisia, Komora zamestnancov a Komora študentov AS odporučili
návrh schváliť.
Záver: AS návrh schválil a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 40/2008.
K bodu 8/
P. dekan predložil návrh na vymenovanie doc. RNDr. Soni Fraňovej, PhD. za
prodekanku pre pedagogickú činnosť JLF UK v študijnom programe ošetrovateľstvo
a v nelekárskych študijných programoch na ďalšie funkčné obdobie od 21. októbra 2008 do
20. októbra 2012. Návrh bol predložený vzhľadom k tomu, že doc. Fraňovej, PhD. skončilo
prvé funkčné obdobie prodekanky JLF UK.
AS o návrhu hlasoval tajne. Zápisnica o výsledku hlasovania je založená
v dokumentácii AS. Výsledok tajného hlasovania: KZ: 15 za, 0 proti; KŠ: 8 za, 2 proti, 1 sa
zdržal.
Záver: AS návrh schválil a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 41/2008.
P. dekan poďakoval za schválenie predloženého návrhu. P. doc. Fraňová poďakovala
za prejavenú dôveru.
K bodu 9/
P. dekan predložil návrh na vymenovanie doc. MUDr. Henriety Hudečkovej, PhD.,
MPH, vedúcej Ústavu verejného zdravotníctva JLF UK, za ďalšieho člena Vedeckej rady JLF
UK na funkčné obdobie do 28. 2. 2011.
Vedecká komisia, Komora zamestnancov, Komora študentov AS vyjadrili k návrhu
súhlasné stanoviská.
AS o návrhu hlasoval tajne. Zápisnica o výsledku tajného hlasovania je založená
v dokumentácii AS.
Záver: AS jednomyseľne schválil návrh na doplnenie člena Vedeckej rady JLF UK a prijal
k tomuto bodu uznesenie č. 42/2008.
K bodu 10/
Na základe požiadavky predsedu Komisie pre vysokoškolské internáty a
ubytovanie AS UK Michala Chovanca na delegovanie člena do tejto komisie za JLF UK v
Martine Komora študentov AS predložila návrh na delegovanie Evy Fabianovej.
AS o návrhu hlasoval tajne. Zápisnica o výsledku tajného hlasovania je založená
v dokumentácii AS. Výsledok hlasovania: KZ: 14 za, 0 proti, KŠ: 10 za, 1 proti.

Záver: AS schválil návrh na delegovanie Evy Fabianovej do Komisie pre vysokoškolské
internáty a ubytovanie AS UK a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 43/2008.
K bodu 11/
P. predsedníčka informovala o snahe Predsedníctva AS riešiť problém zastúpenia
interných doktorandov v AS. Doktorandi majú v rámci Komory študentov AS spoločnú
volebnú oblasť so zahraničnými študentmi, pričom za túto volebnú oblasť je zvolený zástupca
z radov zahraničných študentov. Zahraniční študenti sa zároveň dištancovali od zastupovania
doktorandov v AS.
J. Sokol uviedol, že Komora študentov AS sa na základe opätovnej požiadavky
interných doktorandov predloženej na konferencii doktorandov rozhodla, že požiada Právnu
komisiu AS o stanovisko k návrhu na vytvorenie novej volebnej oblasti pre interných
doktorandov (číslo 14), t.j. navýšenia počtu komory študentov o 1 miesto.
Doc. Adamicová predložila stanovisko Právnej komisie AS, v ktorom uviedla, že v
Zásadách volieb do AS JLF UK je presne stanovené vymedzenie volebných oblastí a počet
volených členov AS. V Štatúte JLF UK je taktiež stanovený počet členov AS, z toho je 23
členov KZ a 12 členov KŠ. V súlade s týmito predpismi bola zvolená súčasná Komora
študentov, ktorej funkčné obdobie je od 6. 3. 2007 do 5. 3. 2011. Vytvorením novej volebnej
oblasti vzniká potreba zvýšiť počet členov AS o jedno miesto. Z toho vyplýva aj zmena
vnútorných predpisov: Štatútu JLF UK a Zásad volieb do AS JLF UK. Dovtedy sa musí
postupovať podľa platných predpisov. Zároveň komisia odporučila doktorandom využívať
práva členov akademickej obce fakulty uvedené v čl. 11 Štatútu JLF UK.
Záver: AS odporučil vykonať úpravy vnútorných predpisov JLF UK tak, aby v najbližších
voľbách do Komory študentov AS bola vymedzená samostatná volebná oblasť pre
doktorandov JLF UK.
K bodu 12/
P. dekan informoval o aktuálnom stave prípravy projektu v rámci 2. výzvy MŠ SR na
opatrenie 5.1 s názvom „Informačné a komunikačné technológie a úprava Auly pri VI
a vysokoškolských internátov“, z toho 80 mil. Sk je na informačné a komunikačné
technológie a 70 mil. Sk na nevyhnutné stavebné úpravy.
P. prodekan Staško:
a/ v rámci doktorandského štúdia informoval:
- že v rámci prijímacieho konania bolo prijatých 22 denných a 19 externých doktorandov;
- o konaní medzinárodného workshopu o PhD. vzdelávaní a 5. vedeckej konferencie
doktorandov v dňoch 5. – 8. októbra 2008, 2 najlepšie práce boli delegované na
medzinárodnú vedeckú konferenciu doktorandov do Hradca Králové (MUDr. T. Balhárek
z Ústavu patologickej anatómie a MUDr. Mgr. K. Biskupská Boďová z Gynekologickopôrodníckej kliniky). Zároveň poďakoval Rade ESF, koordinátorovi projektu prof.
Javorkovi a spolupracovníkom za výraznú podporu pri organizovaní týchto podujatí;
- o konaní Študentskej vedeckej konferencie lekárskych fakúlt ČR a SR v Košiciach
v dňoch 6. – 7. 11. 2008, na ktorej budú fakultu zastupovať 2 práce, a to za sekciu
základných medicínskych a predklinických disciplín študentka Švecová a školiteľka Dr.
Sadloňová a za klinickú sekciu študentka Časová a školiteľ Dr. Mikolajčík;
- o určení miest kvalifikovaných stážistov na ústavoch a klinikách JLF UK;
b/ v rámci špecializačného štúdia informoval:

- o spätnom započítaní odbornej zdravotníckej praxe v špecializačnom odbore garantmi
špecializačných odborov;
- do konca roka 2008 má byť realizovaný zápis UK a UPJŠ do smernice EÚ, na základe
ktorej budú môcť vydávať platné diplomy o špecializácii;
- o príprave stretnutia garantov špecializačného štúdia za účelom prerokovania uplatnenia
kreditového systému v praxi.
P. prodekanka Fraňová informovala:
- o tom, že všetky akreditačné spisy prešli evalváciou na MZ SR a vrátili sa Akreditačnej
komisii na schválenie;
- o žiadostiach na zníženie a odpustenie školného, ktoré budú predložené rektorovi UK.
P. tajomníčka informovala:
- o vypísaných výberových konaniach: na funkciu prednostu Kliniky transplantačnej a cievnej
chirurgie po 5 ročnom období, na funkčné miesta profesora na Klinike transplantačnej
a cievnej chirurgie a na funkčné miesto docenta na Očnej klinike po 5 ročnom období a na
novovytvorené miesto vedecko-výskumného zamestnanca na Klinike anesteziológie
a intenzívnej medicíny;
- o previerkach Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Martine na internátoch na
Novomeského ul. a Hviezdoslavovej ul., na ktorých boli zistené nedostatky, ku ktorým JLF
UK predložila svoje stanovisko a bolo začaté správne konanie na ich odstránenie;
- o návrhu metodiky MŠ SR na rozpis dotácie štátneho rozpočtu vysokým školám;
- o finančnom ocenení 3 najlepších pracovísk JLF UK (1. miesto - Ústav patologickej
anatómie 120 tis. Sk, 2. a 3. miesto - Hematologicko-transfuziologická klinika a Ústav
lekárskej biochémie po 65 tis. Sk);
- o príspevku fakulty na úhradu prenájmu sály počas konania Beánií dňa 7. 11. 2008;
- o požiadavke fakulty zaslanej riaditeľovi MFN na zabezpečenie riešenia problému šatní pre
študentov v priestoroch MFN, ktoré nie sú zabezpečené proti krádežiam;
- o konaní výjazdového zasadania komisie VEGA v Martine v dňoch 21. – 22. októbra 2008.
K bodu 13/
J. Sokol požiadal o informáciu k podmienke prijatia na štúdium študijného programu
druhého stupňa v zdravotníckych študijných odboroch, ktorou je najmenej jeden rok odbornej
zdravotníckej praxe v zdravotníckom zariadení. P. prodekanka Fraňová uviedla, že fakulta
predložila návrh na zrušenie tejto podmienky, ale zatiaľ nie je schválený. P. dekan doplnil, že
študenti prijatí pred 1. septembrom 2007, kedy bola schválená novela vysokoškolského
zákona, nemusia splniť túto podmienku.
P. predsedníčka ukončila zasadanie AS.

UZNESENIA
36/2008
AS JLF UK schvaľuje pripomienky UK k návrhu Štatútu JLF UK č. 1 až 9, 11, 12, 14 až 19
a neodporúča schváliť pripomienky UK č. 10 a 13. AS JLF UK zároveň schvaľuje zmenu
v návrhu Štatútu JLF UK v Čl. 45 ods. 4.

37/2008
AS JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 písm. l) zákona o vysokých školách schvaľuje Správu
o činnosti Akademického senátu JLF UK za akademický rok 2007/2008.
38/2008
AS JLF UK v súlade s Čl. 12 ods. 9 Štatútu JLF UK berie na vedomie Správu o činnosti
Predsedníctva Akademického senátu JLF UK za akademický rok 2007/2008.
39/2008
AS JLF UK schvaľuje výšku školného a poplatkov na akademický rok 2009/2010:
- za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia – 1000 € / 30.126,– Sk
- za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania - 60 € / 1.807,50 Sk
- za rigorózne konanie v slovenskom a českom jazyku - 340 € / 10.242,50 Sk
- za dopracovanie a obhajoba záverečnej a rigoróznej práce v slovenskom jazyku - 166
€ / 5.000,50 Sk
- za dopracovanie a obhajoba záverečnej a rigoróznej práce pre ostatných - 332 € /
10.001,50 Sk.
40/2008
AS JLF UK v súlade s § 89 ods. 5 zákona o vysokých školách schvaľuje bezplatnú realizáciu
nasledovných študijných programov v externej forme v akademickom roku 2009/2010
s nasledovným plánovaným počtom prijatých študentov:
plánovaný počet
Študijné programy 1. stupňa:
prijatých študentov
Ošetrovateľstvo
100
Pôrodná asistencia
20
Verejné zdravotníctvo
20
Zubná technika
20
Študijné programy 2. stupňa:
Ošetrovateľstvo
Verejné zdravotníctvo

50
20

41/2008
AS JLF UK v súlade s § 27 ods. 1pís. c) zákona o vysokých školách schvaľuje návrh dekana
na vymenovanie doc. RNDr. Soni Fraňovej, PhD. za prodekanku JLF UK pre pedagogickú
činnosť v študijnom programe ošetrovateľstvo a v nelekárskych študijných programoch na
funkčné obdobie od 21. októbra 2008 do 20. októbra 2012.
42/2008
AS JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 písm. d) zákona o vysokých školách schvaľuje návrh
dekana na vymenovanie doc. MUDr. Henriety Hudečkovej, PhD., MPH za členku Vedeckej
rady JLF UK na funkčné obdobie do 28. 2. 2011.

43/2008
AS JLF UK deleguje za JLF UK v Martine Evu Fabianovú za členku Komisie pre
vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK.

V Martine dňa 31. 10. 2008

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD.
predsedníčka AS JLF UK

