
Z á p i s n i c a 
zo zasadania Akademického senátu Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity 

Komenského v Martine konaného dňa 25. septembra 2008 
 

Prítomní:  

- členovia AS: doc. MUDr. K. Adamicová, PhD., mim. prof., doc. MUDr. M. Adamkov, 
PhD., doc. Ing. H. Baráni, CSc., prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD., doc. RNDr. A. Drgová, 
CSc.,  prof. MUDr. J. Hanáček, CSc., doc. MUDr. K. Kajo, PhD., Mgr. S. Kelčíková, PhD., 
MUDr. B. Kolarovszki, Ing. A. Lepejová, CSc., doc. MUDr. Y. Mellová, CSc., MUDr. A. 
Mikolajčík, PhD., prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc., MUDr. S. Richterová, PhD., doc. 
MUDr. J. Sadloňová, CSc., doc. MUDr. B. Sániová, PhD., A. Antošíková, V. Kostelník, A. 
Rosík, J. Sokol, L. Stodola, 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., 
RNDr. E. Halašová, PhD.  

Ospravedlnení:  

- členovia AS: prof. MUDr. P. Bánovčin, CSc., prof. MUDr. J. Kliment, CSc., doc. MUDr. I. 
Kocan, CSc., prof. MUDr. M. Mokáň, DrSc., doc. MUDr. J. Višňovský, CSc., mim. prof., 
prof. MUDr. M. Zibolen, CSc., doc. Mgr. K. Žiaková, PhD., mim. prof., Š. Čurillová, A. 
Kurhajcová, M. Sharma 

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 „Doplňovacie 
voľby do AS JLF UK“, nakoľko doterajší člen AS z radov študentov Tomáš Kučma zanechal 
ku dňu 5. 9. 2008 štúdium na fakulte. 

AS JLF UK hlasovaním schválil nasledovný program zasadania: 

P r o g r a m: 
1. Návrh Študijného poriadku JLF UK  
2. Návrh Štatútu JLF UK 
3. Voľba členov Disciplinárnej komisie JLF UK z radov študentov 
4. Návrh dekana na doplnenie člena Vedeckej rady JLF UK 
5. Návrh dekana na vytvorenie miesta vedecko-výskumného zamestnanca na Klinike 

anesteziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a MFN 
6. Doplňovacie voľby do AS JLF UK 
7. Informácie členov Vedenia JLF UK 
8. Rôzne 

 

K bodu 1/ 

P. dekan predložil návrh Študijného poriadku JLF UK, ktorý bol upravený v súlade 
s pripomienkami predloženými p. prorektorkou UK JUDr. M. Duračinskou.  

Komora študentov a Komora zamestnancov AS predložili k návrhu Študijného 
poriadku súhlasné stanoviská. Pedagogická komisia AS odporučila návrh schváliť. 
 
Záver: AS schválil Študijný poriadok JLF UK a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 30/2008. 
 



K bodu 2/ 

 P. dekan predložil návrh Štatútu JLF UK, ktorý bol upravený v súlade s 
novelou vysokoškolského zákona a novým Štatútom UK v Bratislave.  

K návrhu predložila súhlasné stanovisko predsedníčka Právnej komisie AS JLF UK 
doc. Adamicová, PhD., mim. prof.  

Komora zamestnancov AS odporučila návrh Štatútu JLF UK schváliť s 
pozmeňovacím návrhom, a to zmeniť znenie pôvodného čl. 17 podľa Štatútu UK: 

Pôvodná verzia čl. 17 ods. 6, 7: 

(6) Senát je schopný sa uznášať, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina  
členov komory zamestnancov a nadpolovičná väčšina členov komory študentov.  

(7) Na platné uznesenie senátu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných 
členov komory zamestnancov a nadpolovičnej väčšiny prítomných členov komory 
študentov. V prípadoch uvedených v Čl. 16 ods. 2 tohto štatútu senát rozhoduje tajným 
hlasovaním.  

Pozmeňovací návrh čl. 19 ods. 6, 7: 

(6) Senát je schopný uznášať sa, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jeho 
členov. 

(7) Na platné uznesenie senátu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných 
členov senátu.  V prípadoch uvedených v Čl. 18 ods. 2 tohto štatútu senát rozhoduje 
tajným hlasovaním.  

 Komora študentov AS odporučila schváliť návrh Štatútu JLF UK, ale nesúhlasila 
s pozmeňovacími návrhmi Komory zamestnancov AS. Zároveň Komora študentov AS 
požiadala vedenie fakulty, aby podkladové materiály na rokovanie AS predkladalo do 7 dní 
pred termínom zasadania.  

 Komora zamestnancov AS po krátkej porade stiahla pozmeňovací návrh.  
 
Prítomní členovia Vedeckej komisie, Komisie pre rozpočet a hospodárenie 

a Pedagogickej komisie AS podporili návrh Štatútu JLF UK. 
 

Záver: AS schválil návrh Štatútu JLF UK a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 31/2008. 
 
K bodu 3/ 

 Predsedníčka AS predložila návrh Komory študentov AS na doplnenie členov 
Disciplinárnej komisie JLF UK z radov študentov vzhľadom k ukončeniu štúdia doterajších 
členov Disciplinárnej komisie JLF UK (B. Kukučková, P. Jankovič). Za členov Disciplinárnej 
komisie JLF UK boli navrhnutí Andrej Rosík (5. ročník VL) a Veronika Timková (4. ročník 
VL). 
 AS o návrhu hlasoval tajne. Zápisnica o výsledku tajného hlasovania je založená 
v dokumentácii AS. 

Záver: AS jednohlasne schválil členov Disciplinárnej komisie JLF UK z radov študentov 
a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 32/2008. 
 
 
 
 



K bodu 4/ 

 P. dekan predložil AS na schválenie návrh na vymenovanie prof. Ing. Milana Dadu, 
PhD. (novozvolený dekan Elektrotechnickej fakulty ŽU) za ďalšieho člena Vedeckej rady 
JLF UK na funkčné obdobie do 28. 2. 2011. Doterajší dekan Elektrotechnickej fakulty ŽU 
prof. Ing. Ján Michalík, PhD., ktorý sa stal podpredsedom Akreditačnej komisie MŠ SR, bude 
naďalej členom Vedeckej rady JLF UK do konca jej funkčného obdobia.  

 Komora zamestnancov, Komora študentov a Vedecká komisia AS vyjadrili k návrhu 
súhlasné stanoviská. 

AS o návrhu hlasoval tajne. Zápisnica o výsledku tajného hlasovania je založená 
v dokumentácii AS. 

Záver: AS jednohlasne schválil návrh na doplnenie člena Vedeckej rady JLF UK a prijal 
k tomuto bodu uznesenie č. 33/2008. 
 
K bodu 5/ 

 P. dekan predložil AS návrh na vytvorenie miesta vedecko-výskumného zamestnanca 
na Klinike anesteziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a MFN. Návrh bol predložený na 
žiadosť prednostky kliniky p. doc. Sániovej. 

 Komisia pre rozpočet a hospodárenie, Komora zamestnancov a Komora študentov AS 
odporučili návrh schváliť. 

 V diskusii vystúpil prof. Hanáček, ktorý uviedol, že fakulta by sa mala v tejto 
súvislosti zamýšľať aj nad zriadením vedeckých pracovísk na fakulte. P. dekan odpovedal, že 
v rámci výzvy MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ, opatrenie 2.1 Podpora centier excelentnosti, 
fakulta predložila 3 žiadosti na projekty centier excelentnosti. Očakávajú sa aj ďalšie výzvy, 
do ktorých by sa fakulta zapojila a aj takto podporovala rozvoj vedecko-výskumných 
pracovísk.  

Doc. Sániová informovala, že klinika má v súčasnosti rozpracované 3 vedecké úlohy. 
Vedecký zamestnanec by zastrešoval tieto aktivity a výsledky prác by boli publikované 
v domácich a zahraničných časopisoch a prezentované na vedeckých podujatiach. 

Záver: AS schválil vytvorenie miesta vedecko-výskumného zamestnanca na Klinike 
anesteziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a MFN a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 
34/2008. 
 
K bodu 6/ 

 Komora študentov AS predložila návrh na vyhlásenie doplňovacích volieb do AS vo 
volebnej oblasti č. 12 (študenti 1. – 5 ročníka študijného programu ošetrovateľstvo 
a nelekárskych študijných programov), nakoľko doterajší člen AS za túto volebnú oblasť – 
Tomáš Kučma zanechal štúdium na JLF UK. Dátum konania volieb navrhla na 15. októbra 
2008 v čase od 11,00 – 16,00 hod. vo Veľkom klube vysokoškolského internátu na 
Novomeského ul. 7. Za členov Volebnej komisie AS boli navrhnutí: RNDr. Ľ. Bošelová, 
CSc., MUDr. P. Ďurdík, MUDr. M. Šutovská, PhD. a z radov študentov M. Dobrík a J. 
Hlásny, študenti 3. ročníka JLF UK. 

AS o návrhu na členov volebnej komisie hlasoval tajne. Zápisnica o výsledku tajného 
hlasovania je založená v dokumentácii AS. 

Záver:. AS schválil vyhlásenie doplňovacích volieb do AS a prijal k tomuto uznesenie č. 
35/2008. AS v súlade s Čl. 6 ods. 1 Zásad volieb do AS JLF UK jednohlasne zvolil za členov 



Volebnej komisie pre doplňovacie voľby do AS RNDr. Ľudmilu Bošelovú, CSc., MUDr. 
Petra Ďurdíka, MUDr. Martinu Šutovskú, PhD. a študentov Mareka Dobríka a Jakuba 
Hlásneho.  
  
K bodu 7/ 
 

P. dekan informoval: 
a/  o záveroch zo zasadnutia Kolégia rektora UK konaného 22. 9. 2008 (počty prijímaných 

študentov na štúdium, schvaľovanie vnútorných predpisov fakúlt, burza doktorandských 
miest); 

b/  o perspektíve uskutočňovania výučby študijného programu stomatológia na JLF UK. 
 
 P. prodekan Staško informoval o konaní medzinárodného workshopu o PhD. 
vzdelávaní a 5. vedeckej konferencie doktorandov v dňoch 6. – 8. 10. 2008 s podporou 
projektu ESF. 
 
  P. prodekan Mokrý informoval: 
a/  o konferencii MEFANET, ktorá bude usporiadaná v Brne 20. a 21. 11. 2008. Zároveň 

požiadal, aby sa napĺňali jednotlivé schránky výučbového portálu Mefanet fakulty, ktorý 
je  oficiálnym priestorom na uverejňovanie elektronických výučbových diel, prednášok, 
testov a multimediálnych učebných pomôcok ako aj ďalších elektronických 
pedagogických dokumentov pre podporu štúdia vo všetkých študijných programoch a 
stupňoch na JLF UK v Martine pre študentov; 

b/ o riešení projektu KEGA o harmonizácii študijných plánov, v rámci ktorého sa sumarizujú 
rozdiely LF v Bratislave, v Košiciach a v Martine. V rámci toho sa na JLF UK navrhujú 
doplniť predmety urgentná medicína, onkológia a onkologická propedeutika; 

c/ o kompletizácii otázok na retenčné testy študentov, pričom pre študentov 3. a 6. ročníka sa 
testy plánujú v 2. polovici novembra. Účasť na retenčnom teste je jednou z podmienok na 
pridelenie prospechového štipendia; 

d/ o zmene miesta konania prednášok pre zahraničných študentov 1. a 2. ročníka - od 29. 9. 
2008 sa budú konať v posluchárni A na Novomeského ul.; 

e/ o slávnostnej imatrikulácii študentov 1. ročníka, ktorá sa koná 10. októbra 2008; 
f/ o zabezpečení výučby predmetu Lekárska etika po skrátení úväzku doc. Nemčekovej na 

fakulte učiteľmi JLF UK a externými učiteľmi. 
 

P. tajomníčka Ing. Červeňová informovala: 
a/  o výzve na podávanie návrhov na mimoriadnych profesorov JLF UK; 
b/ že vedúci pracovísk, ktorí majú voľné pracovné kapacity, môžu požiadať o uzatvorenie 

pracovného pomeru s doktorandami fakulty; 
c/ o tom, že 31. 10. 2008 končí projekt ESF, ktorý bol zameraný na podporu doktorandského 

štúdia s finančným príspevkom vo výške 13,760 mil. Sk v priebehu 2 rokov. V rámci 
projektu sa zabezpečilo materiálno-technické vybavenie práce doktorandov, vytvorili sa 
miesta štipendistov, zabezpečilo sa financovanie kvalifikovaných stážistov a 
spolufinancovanie časopisu Acta Medica Martiniana a bola vydaná publikácia Príručka 
o metodológii vedeckej práce. V súčasnosti prebieha kontrola vynaložených výdavkov 
projektu; 

d/ že školné a poplatky pre akademický rok 2009/2010 musia byť schválené do konca 
októbra 2008 a o vykonaní prepočtu školného a poplatkov na akademický rok 2008/2009 
na eurá v rozhodnutiach dekana č. 11/2008 a č. 12/2008; 



e/ o riešení problematiky zabezpečenia prezliekania študentov v MFN, ako aj zabezpečenia 
vybavenia seminárnych miestností v MFN prostredníctvom riaditeľa MFN; 

f/ o eurokonverzii dát v systéme SOFIA, ktorá prebehla bez problémov. 
  
 P. prodekanka Fraňová informovala: 
a/   o počtoch zapísaných študentov do 1. ročníka: 

- Všeobecné lekárstvo: 106 študentov 
- Ošetrovateľstvo: denná forma – 26 študentov, externá forma – 22 študentov 
- Verejné zdravotníctvo: denná forma – 15 študentov 
Celkovo je zapísaných na denné štúdium 1262 študentov a na externé štúdium 260 
študentov. 

b/  že skúšky z predmetov, ktoré boli prenesené z predchádzajúceho ak. roka je potrebné 
vykonať v termíne do 24. októbra 2008; 

c/  že školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia je možné platiť v jednej alebo v dvoch 
splátkach, prvý termín je do 15. októbra 2008 a druhý termín do konca februára 2008. 
Študenti môžu požiadať o odpustenie školného, všetky podmienky na odpustenie školného 
sú zverejnené na webovej stránke. 

 
  P. prodekan Dobrota informoval: 
a/  o jednaniach s potenciálnym investorom pre plánovanú výstavbu Biocentra, ako aj 

o jednaniach o rozšírení priestorov KŠIS JLF UK; 
b/  o pripravovanom zasadnutí Vedeckej rady JLF UK dňa 1. októbra 2008. 
 
  P. prodekanka Halašová: 
a/  informovala o zaradení študentov študujúcich v anglickom jazyku do študijných skupín 

a zaslaní zoznamov na pracoviská, pričom v jednej skupine môže byť najviac 8 študentov; 
b/ v súvislosti so sťažnosťami zahraničných študentov na dodržiavanie výučby hlavne na 

klinických pracoviskách požiadala o dodržiavanie výučby na všetkých pracoviskách 
fakulty, v prípade sťažnosti študentov bude musieť byť spísaná zápisnica na príslušnom 
pracovisku. 

 
K bodu 8/ 
 
 P. dekan: 
-  uviedol, že v súlade s novým Štatútom UK a JLF UK bude potrebné upraviť a vydať 

ďalšie vnútorné predpisy fakulty, a preto žiada aj členov AS o aktívny prístup pri tvorbe 
predpisov a pripomienkovaní konkrétnych návrhov; 

-  požiadal, aby boli upravené volebné oblasti do AS, predovšetkým v súvislosti s členstvom 
doktorandov v AS; 

-  informoval o videokonferenčných prenosoch medzi Onkologickým ústavom NsP 
v Novom Jičíne a JLF UK v Martine; 

-  uviedol, že vedenie fakulty má záujem na zlepšení komunikácie so študentami, preto sa 
obnovujú stretnutia študentov jednotlivých ročníkov s členmi vedenia a vedúcimi 
predmetov; 

-  informoval, že na základe požiadavky študentov jednal s generálnym riaditeľom SNK 
v Martine doc. Katuščákom o sprístupnení študovní pre študentov našej fakulty vo väčšom 
rozsahu. P. dekan dostal prísľub, že od novembra 2008 bude študovňa SNK otvorená do 
20,00 hod. a riaditeľ SNK ponúkol aj ďalšiu spoluprácu – zapojenie do siete; 

-  požiadal, aby študenti v záujme skvalitnenia výučby využívali možnosť hodnotenia 
pedagógov formou vyplnenia formulára, ktorý je k dispozícii na každom pracovisku; 



-  informoval o prísľube rektora UK, že ďalšia výzva MŠ SR v rámci opatrenia 5.1. 
„Podpora infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho 
procesu pre Operačný program výskum a vývoj“ bude k dispozícii pre JLF UK v Martine. 
Termín predloženia kompletného projektu je do 18. novembra 2008. 

 
 P. predsedníčka AS prof. Čalkovská informovala o liste zahraničných študentov, v 
ktorom sa títo študenti dištancujú od toho, aby na zasadaniach AS zastupovali doktorandov a 
riešili ich problémy, vzhľadom k tomu, že majú spoločnú volebnú oblasť s doktorandami. 
 
 P. doc. Sániová požiadala p. dekana o informáciu k problematike univerzitných 
nemocníc. P. dekan informoval, že minister zdravotníctva pripravuje návrh o špecifických 
cieľoch a náplni univerzitných nemocníc. FN pri LF majú byť oddelené od FN, ktoré sú pri 
fakultách nelekárskych zdravotníckych smerov. Univerzitná nemocnica je zdravotnícke 
zariadenie, ktoré je súčasťou výchovno-vzdelávacej inštitúcie zabezpečujúcej pregraduálnu 
výučbu v lekárskych vedách. 
 
 P. predsedníčka AS ukončila zasadanie AS. 
 
 
 
UZNESENIA 
 
 
30/2008 

AS JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 pís. a) zákona o vysokých školách schvaľuje návrh 
Študijného poriadku JLF UK a v súlade s § 9 ods. 1 pís. b) zákona o vysokých školách 
odporúča dekanovi predložiť vnútorný predpis na schválenie Akademickému senátu 
Univerzity Komenského v Bratislave. 
 
31/2008 

AS JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 pís. a) zákona o vysokých školách schvaľuje návrh Štatútu 
JLF UK a v súlade s § 9 ods. 1 pís. b) zákona o vysokých školách odporúča dekanovi 
predložiť vnútorný predpis na schválenie Akademickému senátu Univerzity Komenského 
v Bratislave. 
 
32/2008 
AS JLF UK v súlade s § 31 ods. 2 zákona o vysokých školách schválil Andreja Rosíka 
a Veroniku Timkovú za členov Disciplinárnej komisie JLF UK z radov študentov. 
 
33/2008 

AS JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 pís. d) zákona o vysokých školách schválil návrh dekana na 
vymenovanie prof. Ing. Milana Dadu, PhD. za člena Vedeckej rady JLF UK na funkčné 
obdobie do 28. 2. 2011. 
 
34/2008 
AS JLF UK v súlade s čl. 16 ods. 1 písm. f) Štatútu JLF UK schvaľuje vytvorenie 1 miesta 
vedecko-výskumného zamestnanca na Klinike anesteziológie a intenzívnej medicíny JLF UK 
a MFN. 
 



 
 
35/2008 

AS JLF UK v súlade s Čl. 3 Zásad volieb do AS JLF UK vyhlasuje doplňovacie voľby do AS 
JLF UK vo volebnej oblasti č. 12 na obsadenie 1 člena AS a stanovuje:  

a/ deň konania volieb: 15. október 2008, 
b/ miesto konania volieb: Veľký klub vysokoškolského internátu JLF UK, 
c/ čas konania volieb: od 11,00 hod. do 16,00 hod. 
 

 
 
V Martine dňa 8. októbra 2008 

 
 
 
 
 
 

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD. 
predsedníčka AS  

 
 


