Zápisnica
z mimoriadneho zasadania Akademického senátu Jesseniovej lekárskej fakulty UK
v Martine konaného dňa 4. 11. 2009
Prítomní:
- členovia AS: prof. MUDr. K. Adamicová, PhD., doc. MUDr. M. Adamkov, CSc., prof.
MUDr. P. Bánovčin, CSc., doc. Mgr. M. Bašková, PhD., Mgr. I. Bóriková, 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. Y. Mellová, CSc.,
MUDr. A. Mikolajčík, PhD., prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc., doc. MUDr. R. Péčová,
PhD., doc. MUDr. J. Sadloňová, CSc., doc. MUDr. D. Statelová, PhD., MUDr. V.
Švihrová, CSc., doc. MUDr. J. Višňovský, CSc., mim. prof., A. Antošíková, Z. Babišová,
M. Bánová, E. Gondová, H. Hanch-Hansen, L. Hikkerová, K. Jánošíková, A. Rosík, M.
Strachan
- členovia Vedenia: doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., prof. MUDr. D. Dobrota, CSc., doc.
MUDr. J. Staško, PhD., mim. prof., doc. RNDr. E. Halašová, PhD., Ing. Ľ. Červeňová
Ospravedlnení:
- členovia AS: prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD., doc. MUDr. J. Ľupták, PhD., prof. MUDr.
M. Mokáň, DrSc., FRCP Edin., doc. MUDr. B. Sániová, PhD., prof. MUDr. M. Zibolen,
CSc., J. Sokol, L. Stodola, V. Timková
- členovia Vedenia: doc. RNDr. S. Fraňová, PhD., doc. MUDr. J. Mokrý, PhD.
Akademický senát JLF UK (ďalej len „AS“) bol uznášaniaschopný. Zasadanie viedla
predsedníčka AS prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc.
Predsedníčka AS predložila návrh na zmenu poradia bodov programu mimoriadneho
zasadania, AS zmenu odsúhlasil a schválil nasledovný program zasadania:
Program:
1. Sľub novozvolených členov študentskej časti AS JLF UK
2. Návrh dekana na výšku školného a poplatkov na JLF UK v akademickom roku 2010/2011
3. Informácia o výstavbe "Biotechnologického centra" v rámci dlhodobého zámeru JLF UK
4. Informácie členov Vedení JLF UK
5. Rôzne

K bodu 1/
Predsedníčka AS informovala o výsledku doplňovacích volieb do študentskej časti
AS JLF UK, ktoré sa konali dňa 13. októbra 2009. Za členov AS boli zvolení: Miriam
Bánová (za VO č. 6 - študenti 1. roč. VL), Erika Gondová (za VO č. 9 - študenti 4. roč.
VL), Lucia Hikkerová, Katarína Jánošíková (za VO č. 12 - študenti OŠE a nelekárskych
štud. programov) a Havard Hanch-Hansen (za VO č. 13 - študenti študujúci v anglickom
jazyku a študenti 3. stupňa štúdia). Novozvolení členovia AS zložili predpísaný sľub člena
AS a prevzali si osvedčenia o zvolení.

K bodu 2/
P. dekan predložil návrh výšky školného a poplatkov na JLF UK v akademickom
roku 2010/2011. Uvedený materiál bol v elektronickej podobe zaslaný členom AS.
V materiáli bol pôvodne navrhovaný poplatok za doktorandské štúdium v externej forme
štúdia. Vedenie JLF UK navrhlo doktorandské štúdium v externej forme ponechať ako
1

bezplatný študijný program, ale v prípade prekročenia štandardnej dĺžky štúdia
alebo súbežného štúdia navrhlo stanoviť školné vo výške 1.500,– eur.
Zamestnanecká časť a študentská časť AS, ako aj Pedagogická komisia a Komisia pre
rozpočet a hospodárenie AS nemali k návrhu ani k pozmeňujúcemu návrhu žiadne
pripomienky a odporučili návrh s pozmeňujúcim návrhom schváliť.
Záver: AS schválil návrh dekana na výšku školného a poplatkov na JLF UK v akademickom
roku 2010/2011 a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 32/2009. Celé znenie uznesenia je
uvedené v prílohe zápisnice č. 1.
P. dekan poďakoval za schválenie predloženého materiálu.

K bodu 3/
P. prodekan Dobrota v zastúpení investora, ktorý sa z vážnych dôvodov nemohol
zúčastniť zasadania AS, prezentoval potenciálny zámer na výstavbu Biotechnologického
centra, na ktorom by participovala JLF UK. Centrum by malo byť vybudované na pozemku
za budovou Auly JLF UK. V priestoroch budovy by boli sústredené experimentálne
pracoviská zo Sklabinskej ul. a z Malej Hory 4, centrálny zverinec, prípadne aj pracovisko na
pripravovanú výučbu študijného programu Zubné lekárstvo.
P. dekan uviedol, že návrh je predložený na zapracovanie do dlhodobého zámeru JLF
UK, pričom je potrebné hľadať možnosti riešenia výstavby a jeho finančného krytia.
P. tajomníčka uviedla, že v súčasnosti nie je možné financovať výstavbu len
z vlastných prostriedkov fakulty.
V diskusii vystúpili prof. Adamicová, prof. Nosáľová, prof. Bánovčin, doc. Statelová,
doc. Mellová, ktorí v svojich záveroch podporili aktivity vedenia s tým, že k definitívnemu
stanovisku členov AS sú potrebné ďalšie stretnutia s investorom. Predsedníčka AS uviedla,
že AS umožní investorovi zúčastniť sa zasadania AS za účelom oboznámenia sa
s pripravovaným zámerom.
Záver: AS prijal k tomuto bodu uznesenie č. 33/2009.
P. dekan poďakoval za prejavenú podporu AS.

K bodu 4/
a/ P. dekan informoval o spoločnom stretnutí Lekárskych fakúlt ČR a SR v Hradci Králové
konanom v dňoch 30. a 31. 10. 2009. Na stretnutí boli prijaté uznesenia týkajúce sa
špecializačného štúdia – vedenia lekárskych fakúlt budú úzko spolupracovať pri
zabezpečovaní implementácie právnych predpisov pre špecializačné štúdium a rozvíjať
spoluprácu na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, ďalšieho a celoživotného
vzdelávania s ďalšími zložkami (Slovenská a Česká lekárska komora, Slovenská a Česká
lekárska spoločnosť, univerzitné a fakultné nemocnice).
b/ P. prodekan Dobrota informoval, že na základe požiadavky vlády SR o otvorenie
študijného programu zubné lekárstvo v Martine vzhľadom na akútny nedostatok zubných
lekárov v SR, Vedenie JLF UK v spolupráci s p. doc. Statelovou pripravuje návrh na
zriadenie výučby zubného lekárstva na JLF UK, pričom sa hľadajú možnosti
priestorového, materiálno-technického, personálneho a finančného zabezpečenia
pri predpokladanom počte 24 študentov v ročníku.
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P. doc. Statelová v diskusii uviedla, že tento študijný program patrí medzi finančne a
priestorovo najnáročnejšie študijné programy, a preto sa doteraz tento program
nevybudoval.
P. dekan ďalej uviedol, že počty študentov na LF v Bratislave a v Košiciach nie je možné
zvýšiť pre obmedzené kapacity regiónov. MŠ SR má záujem finančne podporiť zriadenie
tohto študijného programu v Martine, pričom je potrebné získať finančné zabezpečenie aj
z iných zdrojov. Zároveň bude potrebné vykonať akreditáciu študijného programu Zubné
lekárstvo na JLF UK.
Záver: AS prijal k tejto problematike uznesenie č. 34/2009.
c/ P. prodekan Staško informoval:
- že dňa 20. 11. 2009 sa uskutoční stretnutie dekanov a prodekanov pre špecializačné
štúdium LF UK a LF UPJŠ k novým zásadám akreditácie špecializačného štúdia;
- o plánovaných aktivitách v rámci špecializačného štúdia: atestácia z pediatrie dňa 11.
11. 2009, atestácia z chirurgie dňa 28. 11. 2009 a internistický kmeň v dňoch 16. - 30.
11. 2009;
- o uskutočnení 6. doktorandskej vedeckej konferencie na JLF UK dňa 21. 10. 2009.
Dvaja zástupcovia s najlepšími prácami budú reprezentovať fakultu na medzinárodnej
konferencii, ktorá sa uskutoční v Hradci Králové v dňoch 19. – 21. 11. 2009;
- že v dňoch 9. - 10. 11. 2009 v Bratislave sa uskutoční československá študentská
vedecká konferencia, na ktorej sa za našu fakultu zúčastnia dvaja zástupcovia
s najlepšími prácami.
d/ P. prodekanka Halašová:
- podala informácie zo stretnutia LF ČR a SR, na ktorom sa zástupcovia zaoberali
problematikou nostrifikácie maturitných vysvedčení zahraničných uchádzačov
o štúdium a uznávaním predmetov pri prestupe z iných univerzít;
- informovala o burze zahraničných družobných pobytov, v rámci ktorej je možnosť
prihlásiť sa na zahraničné krátkodobé pobyty pracovníkov UK na partnerských
univerzitách v roku 2010 v rámci bilaterálnych dohôd, termín doručenia prihlášok je
11. novembra 2009 na OMV UK.
e/ P. tajomníčka:
- informovala o zmenách návrhu metodiky delenia dotácie štátneho rozpočtu na VŠ:
zavedenie koeficientu začlenenia VŠ podľa vyjadrenia Akreditačnej komisie a
zavedenie koeficientu odboru (pričom lekárske, farmaceutické a veterinárne fakulty
majú najvyšší koeficient odboru). JLF UK k návrhu predložila nasledovné
pripomienky: započítať študentov, ktorým bola odpustená povinnosť uhradiť školné, do
prepočítaného počtu študentov pre výpočet výkonu VŠ; prehodnotiť výšku dotácie na
praktickú výučbu študentov na klinických pracoviskách v zdravotníckych zariadeniach
a prehodnotiť výšku príspevku na prevádzku vysokoškolských internátov – na
stravovanie a ubytovanie študentov;
- informovala o organizačnej zmene na Dekanáte JLF UK: rozdelenie Oddelenia
prevádzky na Oddelenie verejného obstarávania, investičnej výstavby a majetku
a Oddelenie prevádzky;
- informovala o príprave návrhu Organizačného poriadku JLF UK, ktorý bude
predložený na schválenie AS;
- informovala o príprave prehľadu o školnom a poplatkoch za akademický rok
2008/2009 v 1., 2. a 3. stupni štúdia za prekročenú štandardnú dĺžku štúdia a za súbežné
štúdium, pričom na JLF UK všetci títo študenti zaplatili požadované školné;
- informovala, že na pracoviská bol zaslaný prehľad o výške finančného príspevku
prideleného pracoviskám v závislosti od pedagogického výkonu. Na základe
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pripomienok z niektorých pracovísk bol tento rozpis upravený a schválený Vedením
JLF UK;
- informovala, že sa pripravuje prehľad pre UK – zoznam študentov povinných uhradiť
školné (prekročenie štandardnej dĺžky štúdia, súbežné štúdium a zahraniční študenti) za
akademický rok 2009/2010. JLF UK má povinnosť k 10. 12. 2009 uhradiť 3 % zo
zaplateného školného do fondu rozvoja UK. P. Mgr. Bóriková sa opýtala, či
zo školného za prekročenú štandardnú dĺžku štúdia sa prideľujú finančné prostriedky aj
na pracoviská. P. tajomníčka uviedla, že 3 % sa odvádzajú do Fondu rozvoja UK,
najmenej 20 % je príjmom Štipendijného fondu UK a zvyšok sa používa na
celofakultné potreby, nakoľko uvedení študenti sa nezapočítavajú do pedagogického
výkonu na pridelenie dotácie zo štátneho rozpočtu.

K bodu 5/
P. predsedníčka AS poďakovala prítomným členom AS za aktívnu účasť na
mimoriadnom zasadaní a ukončila zasadanie AS.
UZNESENIA AS:
32/2009
Akademický senát JLF UK schvaľuje návrh dekana na výšku školného a poplatkov na JLF
UK v akademickom roku 2010/2011.
33/2009
Akademický senát JLF UK:
a/ berie na vedomie informáciu o výstavbe „Biotechnologického centra“;
b/ podporuje aktivity Vedenia JLF UK týkajúce sa dlhodobého rozvoja JLF UK v Martine.
34/2009
Akademický senát JLF UK podporuje snahu Vedenia JLF UK o zriadenie študijného
programu zubné lekárstvo na JLF UK.
V Martine dňa 10. 11. 2009

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