Zápisnica
z korešpondenčného hlasovania Akademického senátu Jesseniovej lekárskej fakulty UK
v Martine konaného dňa 22. júla 2010
Členovia AS, ktorí sa zúčastnili korešpondenčného hlasovania: prof. MUDr. K.
Adamicová, PhD., doc. MUDr. M. Adamkov, CSc., mim. prof., prof. MUDr. P. Bánovčin,
CSc., doc. Mgr. M. Bašková, PhD., Mgr. I. Bóriková, PhD., prof. MUDr. A. Čalkovská,
PhD., doc. RNDr. P. Kaplán, CSc., mim. prof., MUDr. B. Kolarovszki, PhD., RNDr. Z.
Lasabová, PhD., Ing. A. Lepejová, CSc., doc. MUDr. Y. Mellová, CSc., MUDr. A.
Mikolajčík, PhD., prof. MUDr. M. Mokáň, DrSc., prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc., prof.
MUDr. B. Sániová, PhD., doc. MUDr. D. Statelová, PhD., MUDr. V. Švihrová, CSc., doc.
MUDr. J. Višňovský, CSc., mim. prof., prof. MUDr. M. Zibolen, CSc., A. Antošíková, K.
Jánošíková, V. Timková
Predmet korešpondenčného hlasovania:
1. Zvýšenie počtu prijatých uchádzačov v študijnom programe všeobecné lekárstvo
v akademickom roku 2010/11
2. Vyhlásenie doplnkového prijímacieho konania na doktorandské štúdium
v akademickom roku 2010/11
K bodu 1/
Prijímacia komisia na základe skúseností z predchádzajúcich rokov a skutočnosti, že
uchádzači o štúdium medicíny si podávajú prihlášky na viaceré vysoké školy a sú duplicitné
na viaceré školy prijatí, odporučila na svojom zasadnutí dňa 21. 6. 2010 stanoviť hranicu
prijatých v poradí podľa počtu získaných bodov na 169. miesto. Prijatí uchádzači mali do 2.
júla 2010 v súlade so zákonom 131/2002 Z.z. §58 ods. 9 v návratke potvrdiť, či sa na štúdium
na JLF UK zapíšu. Nakoľko do uvedeného termínu potvrdil nástup na štúdium na JLF UK
nižší počet študentov, Vedenie JLF UK po zohľadnení ekonomickej situácie fakulty a využitia
kapacitných možností pracovísk (16 študijných skupín po 8 študentov) na svojom zasadnutí
dňa 13. 7. 2010 odporučilo dekanovi JLF UK posunúť hranicu prijatých v poradí podľa počtu
získaných bodov na 193. miesto, pričom sa predpokladá, že počet prijatých uchádzačov
výrazne neprekročí plánovaný počet prijatých uchádzačov.
Výsledok korešpondenčného hlasovania: Hlasovania sa zúčastnilo 22 členov AS, z toho
bolo za predložený návrh 22 členov AS.
Záver: AS schválil predložený návrh a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 16/2010.
K bodu 2/
Dôvodom vyhlásenia doplnkového prijímacieho konania je skutočnosť, že nedošlo k
očakávanému naplneniu plánovaného počtu miest doktorandov v dennej forme, keďže viacerí
už prijatí uchádzači v návratke uviedli, že na miesto doktoranda v dennej forme nenastúpia.
Výsledok korešpondenčného hlasovania: Hlasovania sa zúčastnilo 22 členov AS, z toho
bolo za predložený návrh 22 členov AS.
Záver: AS schválil predložený návrh a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 17/2010. Celé
znenie uznesenia tvorí prílohu zápisnice č. 1.
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Uznesenia AS:
16/2010
Akademický senát JLF UK schvaľuje zvýšenie počtu prijatých uchádzačov v študijnom
programe všeobecné lekárstvo pre akademický rok 2010/11, a to posunutím hranice prijatých
uchádzačov v poradí podľa počtu získaných bodov na 193. miesto.
17/2010
Akademický senát JLF UK schvaľuje vyhlásenie doplnkového prijímacieho konania na
doktorandské štúdium pre akademický rok 2010/11.

V Martine dňa 23. júla 2010

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