Zápisnica
zo zasadania Akademického senátu Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine
konaného dňa 13. septembra 2010
Prítomní:
- členovia AS: prof. MUDr. K. Adamicová, PhD., doc. MUDr. M. Adamkov, CSc., mim.
prof., doc. Mgr. M. Bašková, 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., 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., prof. MUDr. M. Zibolen, CSc., Z. Babišová, M. Bánová,
K. Jánošíková, L. Stodola, M. Strachan, V. Timková
- členovia Vedenia: doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., prof. MUDr. D. Dobrota, CSc., doc.
RNDr. S. Fraňová, PhD., doc. MUDr. J. Mokrý, PhD., doc. MUDr. J. Staško, PhD., mim.
prof., doc. RNDr. E. Halašová, PhD., Ing. Ľ. Červeňová
- hostia: prof. MUDr. J. Hanáček, CSc.
- prizvaní: vedúci ústavov, kliník a účelových zariadení JLF UK
Ospravedlnení:
- členovia AS: prof. MUDr. P. Bánovčin, CSc., Mgr. I. Bóriková, PhD., MUDr. A.
Mikolajčík, PhD., prof. MUDr. M. Mokáň, DrSc., FRCP Edin., doc. MUDr. J. Višňovský,
CSc., mim. prof., A. Antošíková, E. Gondová, H. Hanch-Hansen, L. Hikkerová
Akademický senát JLF UK (ďalej len „AS“) bol uznášaniaschopný. Zasadanie viedla
predsedníčka AS prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. Zasadanie AS bolo verejné. Na
zasadanie boli na požiadanie dekana prizvaní vedúci pracovísk JLF UK.
Predsedníčka AS predložila návrh na zmenu poradia navrhovaného programu
rokovania AS z dôvodu účasti vedúcich pracovísk. AS schválil nasledovný program
rokovania AS:
Program:
1. Výročná správa o činnosti JLF UK za rok 2009
2. Informácie členov Vedenia JLF UK
3. Návrh dekana na podmienky prijatia na štúdium študijného programu všeobecné
lekárstvo a študijných programov 1.stupňa na JLF UK pre akademický rok 2011/2012
4. Návrh dekana na bezplatné študijné programy v externej forme pre akademický rok
2011/2012
5. Správa Predsedníctva Akademického senátu JLF UK za obdobie jún 2009 až august
2010
6. Správa Akademického senátu JLF UK za obdobie jún 2009 až august 2010
7. Návrh dekana na vymenovanie prof. MUDr. Beaty Sániovej, PhD. za členku Vedeckej
rady JLF UK
8. Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana JLF UK
9. Voľba predsedu a členov Volebnej komisie pre voľby kandidáta na dekana JLF UK
10. Návrh dekana o úhrade za ďalšie štúdium zdravotníckych pracovníkov na JLF UK
11. Návrh dekana na zmenu funkčnej štruktúry Ústavu lekárskej biochémie JLF UK
12. Návrh na doplnenie Disciplinárnej komisie JLF UK z radov študentov
13. Rôzne
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K bodu 1/
Členovia Vedenia JLF UK prezentovali výsledky v oblasti vedecko-výskumnej
činnosti, pedagogickej činnosti, špecializačného štúdia, doktorandského štúdia a zahraničných
vzťahov za rok 2009. Podkladové informácie sa získavajú z jednotlivých pracovísk v rámci
správ o plnení úloh dlhodobého zámeru.
V diskusii vystúpili prof. Tatár, prof. Plank, prof. Hanáček, prof. Nosáľová.
Výročnú správu prerokovali a odporučili schváliť Pedagogická a Vedecká komisia AS,
ako aj Zamestnanecká a Študentská časť AS.
Záver: AS schválil výročnú správu o činnosti a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 18/2010.
Výročná správa o činnosti JLF UK za rok 2009 bude zverejnená na internetovej stránke JLF
UK.
P. dekan poďakoval za schválenie výročnej správy.
K bodu 2/
a/ P. dekan informoval:
- o novele zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorou od 1. júna 2010 vznikli univerzitné
nemocnice v zdravotníckych zariadeniach, ktoré zabezpečujú pregraduálnu výučbu
pri lekárskych fakultách. V tejto súvislosti bol podpísaný dodatok č. 4 k Zmluve
o praktickej výučbe a o zriadení výučbových pracovísk – kliník v zdravotníckom
zariadení, ktorým sa mení názov „Martinskej fakultnej nemocnice“ na „Univerzitná
nemocnica Martin“. V rámci dodatku bol upravený aj rozsah poskytovania zdravotnej
starostlivosti zamestnancami a doktorandmi na klinike v súlade s ich odbornou
kvalifikáciou na viac ako 50 % pracovného času dohodnutého v pracovnej zmluve
s JLF UK;
- požiadal o nahlásenie plánovaných akcií v novej budove Auly JLF UK v dostatočnom
časovom predstihu za účelom vypracovania harmonogramu obsadenia Auly JLF UK
b/ P. prodekan Dobrota informoval:
- že v rámci výzvy Agentúry pre štrukturálne fondy EU, operačný program Výskum
a vývoj, opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a
vývojom do praxe, JLF UK pripravuje projektový zámer Kompetenčné centrum pre
výskum a vývoj v oblasti diagnostiky a terapie onkologických ochorení. Termín
predloženia projektového zámeru je do 4. 10. 2010. Do projektu sú zapojení ďalší
partneri: Vojenská nemocnica v Ružomberku, LF UPJŠ Košice, ŽU Žilina a zo
súkromného sektora Elektrotechnický výskumný a projektový ústav v Novej Dubnici
a Konštrukta Trenčín. Vedenie JLF UK chce do projektu zapojiť väčšinu pracovísk
JLF UK;
- informoval o ďalšom zámere rozvoja fakulty - Kemp za budovou novej auly. Prvou
budovou v rámci projektu by bola stomatologická klinika na zabezpečenie výučby
zubného lekárstva. V rámci aktivít mesta Martin je vypracovaný základný
architektonický zámer, ako aj projekt územného členenia, ktorý je predložený na
schválenie hlavnému architektovi mesta Martin;
- o začatí prác v rámci projektu budovania novej Knižnice JLF UK.
c/ P. prodekan Staško informoval o stretnutí lekárskych fakúlt k problematike financovania
špecializačného štúdia. JLF UK ako aj ostatné LF SR každoročne žiadajú o poskytnutie
dotácie zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie špecializačného štúdia, ale doteraz žiadosti
neboli schválené a štúdium je zabezpečované z vlastných zdrojov. Náklady na jedného
účastníka špecializačného štúdia za 1 rok boli stanovené vo výške 5000,-- Eur.
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d/ P. prodekan Mokrý informoval:
- že v dôsledku rekonštrukcie Vysokoškolského internátu JLF UK došlo k úprave
členenia akademického roka 2010/11: došlo k skráteniu výučbovej časti zimného
semestra na 13 týždňov pre študentov študujúcich v slovenskom jazyku (4.10.2010 –
23.12.2010); došlo k zmene harmonogram predštátnicových praxi v 6. ročníku,
pričom samotné praxe začnú až od 20.9.2010 a taktiež boli upravené rozvrhy,
predovšetkým v 5. ročníku. Úprava sa netýka študentov študujúcich v jazyku
anglickom;
- záverečné hodnotenia predmetov, ktoré boli opakovane zapísané a sú zároveň
prerekvizitnými predmetmi, je potrebné vykonať najneskôr do 5. novembra 2010;
- o smernici rektora UK o základných náležitostiach záverečných a kvalifikačných prác
platnej od 1.9.2010 a uviedol, že JLF UK vydá k smernici manuál;
- o vydaní Smernice rektora UK Pravidlá priebežného hodnotenia kvality
poskytovaného vzdelávania na UK, platnej a účinnej od 15.9.2010;
- slávnostné otvorenie akademického roka sa uskutoční 29.9.2010 o 10,00 hod.
v budove novej Auly JLF UK;
- v dňoch 24. – 25.11.2010 v Brne sa uskutoční 4. výročná konferencia MEFANET
2010, prihlasovanie príspevkov je do 10.10.2010.
e/ Ing. Červeňová informovala:
- o zriadení dvoch nových výučbových základní JLF UK, a to Kliniky detskej
anesteziológie a intenzívnej medicíny v UNM a Kliniky detskej tuberkulózy
a respiračných chorôb v ŠUDTaRCH v Dolnom Smokovci;
- o vypísaní výberových konania na obsadenie pracovných a funkčných miest
v súvislosti s novelou zákona o vysokých školách, na základe ktorej sa od 1. 10. 2010
posúva hranica odchodu do dôchodku vysokoškolských učiteľov na akademický rok,
v ktorom sa dožijú 70 rokov veku;
- po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu "Aula JLF UK"
dňom 31. augusta 2010, určilo Mesto Martin pre uvedený objekt nasledovnú adresu:
Malá Hora 4A, súpisné číslo 10701, 036 01 Martin;
- o príprave a pripomienkovaní vnútorného predpisu UK o nakladaní majetku UK;
- o rozhodnutí Vedenia JLF UK vyplatiť končiacim doktorandom 10 % navýšenie
štipendií, ktoré sa ostatným doktorandom vypláca štvrťročne, v mesiaci, v ktorom sa
im vypláca posledné štipendium;
- že do 31. 10. 2010 je potrebné nahlásiť do knižnice údaje o publikačnej aktivite
zamestnancov. Údaje budú podkladom pri rozpise dotácie zo štátneho rozpočtu na rok
2011 na základe výsledkov publikačnej činnosti JLF UK
- nákupy tovarov a služieb z prostriedkov projektov zo ŠF EÚ sa vykonávajú len
v rámci centrálneho verejného obstarávania na UK; ostatné nákupy sa uskutočňujú v
rámci vysúťažených dodávateľov na základe rámcových zmlúv na jednotlivé
predmety zákazky a v prípade, že nie je vysúťažený dodávateľ na UK, uskutoční sa
výber dodávateľa na fakulte;
- v súvislosti s kontrolou z ASFEU upozornila na vedenie riadnej evidencie dochádzky
zamestnancov.
K bodu 3/
P. dekan predložil návrh podmienok prijatia na štúdium študijného programu
všeobecné lekárstvo a študijných programov 1. stupňa na JLF UK pre akademický rok
2011/2012. Návrh prerokovala a odporučila schváliť s pripomienkami formálneho charakteru
Pedagogická komisia AS. Tieto pripomienky boli prekonzultované s Vedením JLF UK
a zapracované do návrhu. Komisia pre rozpočet a hospodárenie AS, ako aj Zamestnanecká
a Študentská časť AS odporučili schváliť predložený návrh.
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Záver: AS schválil podmienky prijatia na štúdiu pre akademický rok 2011/1012 a prijal
k tomuto bodu uznesenie č. 19/2010. Celé znenie uznesenia je uvedené v prílohe zápisnice
č. 1.
P. dekan poďakoval za schválenie predloženého návrhu.
K bodu 4/
P. dekan predložil návrh na bezplatné študijné programy v externej forme pre
akademický rok 2011/2012. Návrh prerokovala a odporučila schváliť Pedagogická komisia
a Komisia pre rozpočet a hospodárenie AS, ako aj Zamestnanecká a Študentská časť AS. P.
prodekanka Fraňová uviedla, že bezplatné študijné programy sú financované z dotácie zo
štátneho rozpočtu.
Záver: AS schválil predložený návrh a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 20/2010.
P. dekan poďakoval za schválenie výročnej správy.
K bodu 5/
Predsedníctvo AS predložilo správu o svojej činnosti za obdobie od júna 2009 do
augusta 2010.
Záver: AS prijal k tomuto bodu uznesenie č. 21/2010. Správa o činnosti Predsedníctva AS
JLF UK je uvedená v prílohe zápisnice č. 2.
K bodu 6/
Predsedníčka AS predložila správu o činnosti AS za obdobie od júna 2009 do augusta
2010. Zamestnanecká a Študentská časť AS odporučili správu schváliť.
Záver: AS schválil správu o činnosti AS a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 22/2010.
Správa o činnosti AS je uvedená v prílohe zápisnice č. 3.
K bodu 7/
P. dekan predložil návrh na vymenovanie prof. MUDr. Beaty Sániovej, PhD. za
členku Vedeckej rady JLF UK, ktorá je jedinou garantkou študijného odboru anesteziológia
a intenzívna medicína na Slovensku. K návrhu predložila súhlasné stanovisko Vedecká
komisia AS, ako aj Zamestnanecká a Študentská časť AS.
AS o návrhu hlasoval tajne. Zápisnica o výsledku tajného hlasovania AS je založená
v dokumentácii AS.
Záver: AS schválil vymenovanie prof. MUDr. Beaty Sániovej, PhD. za členku Vedeckej
rady LF UK a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 23/2010.
P. dekan poďakoval za schválenie predloženého návrhu.
K bodu 8/
Predsedníctvo AS predložilo návrh na vyhlásenie volieb kandidáta na funkciu dekana
JLF UK na funkčné obdobie od 1. 2. 2011 do 31. 1. 2015 s nasledovným harmonogramom:
-

navrhovanie kandidátov: do 10. 11. 2010 do 13,00 hod. predsedovi Volebnej komisie
pre voľby kandidáta na dekana JLF UK
zverejnenie zoznamu kandidátov: 10. 11. 2010 do 15,00 hod. na výveskách JLF UK a na
webovej stránke JLF UK.
predstavenie kandidátov na funkciu dekana: 11. 11. 2010 o 13,00 hod. na verejnom
zasadaní Akademického senátu JLF UK v novej Aule JLF UK na Malej Hore 4A.
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-

voľby kandidáta na funkciu dekana JLF UK: 15. 11. 2010 o 13,00 hod. na zasadnutí
Akademického senátu JLF UK v zasadacej miestnosti nového Dekanátu JLF UK na
Malej Hore 4A.

K návrhu predložila súhlasné stanovisko Právna komisia AS, ako aj Zamestnanecká
a Študentská časť AS.
Záver: AS schválil vyhlásenie volieb kandidáta na funkciu dekana a prijal k tomuto bodu
uznesenie č. 24/2010. Celé znenie uznesenia je uvedené v prílohe zápisnice č. 4.
K bodu 9/
Predsedníctvo AS predložilo návrh na vymenovanie Volebnej komisie pre voľby
kandidáta na funkciu dekana JLF UK v nasledovnom zložení:
predseda:
členovia:

doc. RNDr. Peter Kaplán, PhD., mim. prof.
doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD.
Doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.
MUDr. Viera Švihrová, CSc.
Ladislav Stodola

AS o návrhu hlasoval tajne. Zápisnica o výsledku tajného hlasovania je založená
v dokumentácii AS.
Záver: Akademický senát JLF UK v súlade s čl. 23 ods. 3 Štatútu JLF UK zvolil Volebnú
komisiu pre voľby kandidáta na funkciu dekana JLF UK v zložení:
predseda:
členovia:

doc. RNDr. Peter Kaplán, PhD., mim. prof.
doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD.
Doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.
MUDr. Viera Švihrová, CSc.
Ladislav Stodola

K bodu 10/
P. dekan predložil návrh na výšku úhrady za ďalšie vzdelávanie zdravotníckych
pracovníkov na JLF UK. P. dekan uviedol, že návrh upravuje predchádzajúce rozhodnutie,
pričom sa zaokrúhľuje výška úhrady na celé. Návrh prerokovali a odporučili schváliť Komisia
pre rozpočet a hospodárenie AS a Vedecká komisia AS, ako aj zamestnanecká a študentská
časť AS.
Záver: AS schválil návrh o výške úhrady za ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
na JLF UK a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 25/2010. Celé znenie uznesenia je uvedené
v prílohe zápisnice č. 5.
P. dekan poďakoval za schválenie predloženého návrhu.
K bodu 11/
P. dekan predložil návrh na zmenu funkčnej štruktúry pedagogických zamestnancov
Ústavu lekárskej biochémie JLF UK. Návrh bol predložený z dôvodu menovania Mgr.
Moniky Sivoňovej, PhD. a Mgr. Evy Babušíkovej, PhD. za docentky v odbore lekárska,
klinická a farmaceutická biochémia s účinnosťou od 1. augusta 2010 a zosúladenia
skutočného stavu so schválenou štruktúrou pracoviska. K návrhu predložili súhlasné
stanoviská Komisia pre rozpočet a hospodárenie AS, ako aj Zamestnanecká a Študentská
časť AS.
Záver: AS schválil zmenu štruktúry pedagogických zamestnancov Ústavu lekárskej
biochémie JLF UK a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 26/2010.
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P. dekan poďakoval za schválenie predloženého návrhu.
K bodu 12/
Študentská časť AS predložila návrh na doplnenie 2 voľných miest v Disciplinárnej
komisie JLF UK z radov študentov (po študentoch ktorí ukončili štúdium na JLF UK). Za
členov Disciplinárnej komisie JLF UK boli navrhnutí: Anna Antošíková, študentka 5.
ročníka študijného programu VL a MUDr. Juraj Sokol, študent dennej formy doktorandského
štúdia.
AS o návrhu hlasoval tajne. Zápisnica o výsledku tajného hlasovania je založená
v dokumentácii AS.
Záver: AS schválil návrh na doplnenie Disciplinárnej komisie JLF UK a prijal k tomuto bodu
uznesenie č. 27/2010.
K bodu 13/
P. dekan informoval o zámere UK založiť obchodné spoločnosti „SPIN OFF“, ktoré
budú plniť úlohy špecializovaných výskumných a vývojových pracovísk. Na UK by bola
založená spoločnosť s ručením obmedzeným („matka“) a na fakultách by boli ďalšie
spoločnosti („dcérske spoločnosti“), ktoré budú špecializované na výskum a vývoj.
UZNESENIA AS:
18/2010
Akademický senát JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 písm. g/ zákona o vysokých školách
schvaľuje Výročnú správu o činnosti JLF UK za rok 2009.
19/2010
Akademický senát JLF UK v súlade s § 27 ods. 2 písm. i/ zákona o vysokých školách
schvaľuje podmienky prijatia na štúdium študijného programu všeobecné lekárstva
a študijných programov 1. stupňa na JLF UK pre akademický rok 2011/2012.
20/2010
Akademický senát JLF UK schvaľuje realizovať v akademickom roku 2011/12 bezplatne
nasledovné študijné programy 1. a 2. stupňa v externej forme:.
forma
získaný dĺžka
plánovaný
Študijný program:
štúdia
titul
štúdia
počet
prijatých
Verejné zdravotníctvo - 1. stupeň
externá
Bc.
3 roky
20
Ošetrovateľstvo - 2. stupeň
externá
Mgr.
2 roky
50
*Verejné zdravotníctvo - 2. stupeň
externá
Mgr.
2 roky
20
* Študijný program bude realizovaný v prípade odstránenia pripomienok k akreditačnému
spisu počas komplexnej akreditácie
21/2010
Akademický senát JLF UK berie na vedomie správu Predsedníctva Akademického senátu JLF
UK za obdobie jún 2009 až august 2010.
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22/2010
Akademický senát JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 písm. l/ zákona o vysokých školách
schvaľuje Správu Akademického senátu JLF UK o svojej činnosti za obdobie od júna 2009 do
augusta 2010.
23/2010
Akademický senát JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 písm. d/ zákona o vysokých školách
schvaľuje návrh dekana na menovanie prof. MUDr. Beaty Sániovej, PhD. za členku Vedeckej
rady JLF UK na funkčné obdobie do 28. 2. 2011.
24/2010
Akademický senát JLF UK v súlade s Čl. 23 ods. 2 Štatútu JLF UK vyhlasuje voľby
kandidáta na funkciu dekana JLF UK na funkčné obdobie od 1. 2. 2011 do 31. 1. 2015.
25/2010
Akademický senát JLF UK schvaľuje výšku úhrady za ďalšie vzdelávanie zdravotníckych
pracovníkov na JLF UK.
26/2010
Akademický senát JLF UK v súlade s čl. 18 ods. 1 písm. p/ Štatútu JLF UK schvaľuje zmenu
štruktúry pedagogických zamestnancov JLF UK nasledovne: ruší sa jedno miesto profesora
a zriaďuje sa jedno miesto docenta. Funkčná štruktúra pedagogických zamestnancov Ústavu
lekárskej biochémie JLF UK je po úprave nasledovná:
Odb. as.,
Pracovisko
Profesor
Docent
Spolu
asistent
Ústav lekárskej biochémie
3
4
2
9
27/2010
Akademický senát JLF UK v súlade s § 31 ods. 2 zákona o vysokých školách súhlasí
s vymenovaním Anny Antošíkovej a MUDr. Juraja Sokola za členov Disciplinárnej komisie
JLF UK pre študentov.

V Martine dňa 24. septembra 2010

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