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Z á p i s n i c a 

zo zasadania Akademického senátu Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 

konaného dňa 6. decembra 2010 

Prítomní: 

-  členovia AS: doc. MUDr. M. Adamkov, CSc., mim. prof., doc. Mgr. M. Bašková, PhD., 
Mgr. I. Bóriková, PhD., doc. RNDr. A. Drgová, CSc., 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., 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, M. Bánová, T. Buday, L. 
Hikkerová, I. Majling, M. Strachan 

-  členovia Vedenia: prof. MUDr. D. Dobrota, CSc., doc. RNDr. S. Fraňová, PhD., doc. 
MUDr. J. Mokrý, PhD., doc. RNDr. E. Halašová, PhD., Ing. Ľ. Červeňová 

- hostia: prof. MUDr. J. Danko, CSc., MUDr. F. Štuller, PhD. 

Ospravedlnení:  

- členovia AS: prof. MUDr. K. Adamicová, PhD., prof. MUDr. P. Bánovčin, CSc., prof. 
MUDr. A. Čalkovská, PhD., doc. RNDr. P. Kaplán, CSc., mim. prof., MUDr. B. 
Kolarovszki, PhD., MUDr. A. Mikolajčík, PhD., prof. MUDr. M. Mokáň, DrSc., FRCP 
Edin., doc. MUDr. J. Sadloňová, CSc., Z. Babišová, E. Gondová, K. Jánošíková, L. 
Stodola,  V. Timková 

-  členovia Vedenia: doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., doc. MUDr. J. Staško, PhD., mim. prof., 
 
Akademický senát JLF UK (ďalej len „AS“) bol uznášaniaschopný. Zasadanie viedla 

predsedníčka AS prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. 

Predsedníčka AS predložila návrh programu zasadania AS. AS schválil nasledovný 
program rokovania AS:  

Program: 

1. Návrh dekana na výšku školného a poplatkov v akademickom roku 2011/2012 
2. Návrh na zlúčenie Knižnice a študijno-informačného strediska JLF UK a Fotolaboratória 

a strediska audiovizuálnej techniky JLF UK do spoločného informačného pracoviska JLF 
UK 

3. Návrh na založenie záujmového združenia Ústavu medicínskych expertíz JLF UK a UNM 
4. Vyhlásenie riadnych volieb do študentskej časti Akademického senátu JLF UK na funkčné 

obdobie od 6. 3. 2011 – 5. 3. 2015 
5. Voľba členov Volebnej komisie pre riadne voľby do študentskej časti Akademického 

senátu JLF UK 
6. Informácie členov Vedenia JLF UK 
7. Rôzne 
 
K bodu 1/ 

P. tajomníčka predložila návrh dekana na výšku školného a poplatkov na JLF UK 
v Martine v akademickom roku 2011/2012. Základ na stanovenie výšky školného a poplatkov 
v akademickom roku 2011/2012 je stanovený vo výške 300 €. Nakoľko Ústavný súd SR 
zrušil § 89 ods. 5 zákona o vysokých školách, v ktorom sa hovorilo, že vysoká škola mohla 
rozhodnúť, či bude externé štúdium spoplatňovať, minister školstva SR rozhodol, že od 
akademického roku 2011/2012 ministerstvo nebude financovať a podporovať externú formu 
štúdia. V zmysle uvedeného od akademického roku 2011/2012 musí byť externá forma štúdia 
spoplatňovaná. Vedenie JLF UK odporučilo nemeniť výšku školného a poplatkov oproti 
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akademickému roku 2010/2011. Doplnené je len školné pre externú formu štúdia, a to pre 
bakalárske štúdium vo výške 550 €, pre magisterské štúdium vo výške 700 € a pre 
doktorandské štúdium vo výške 300 €.  

P. tajomníčka ďalej uviedla, že Vedenie JLF UK na základe opakovaných žiadostí 
študentov študujúcich v jazyku anglickom odporučilo požiadať rektora UK o prehodnotenie 
výšky poplatku za vydávanie diplomov pre študentov študujúcich v jazyku anglickom, ktorý 
UK stanovila vo výške 500 €. Vedenie JLF UK odporučilo, aby poplatok bol stanovený 
v rovnakej výške ako pre slovenských študentov, t.j. vo výške 33 €. 

Návrh prerokovali a odporučili schváliť Komisia pre rozpočet a hospodárenie AS a 
Pedagogická komisia AS. 

Záver: AS schválil návrh školného a poplatkov a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 28/2010. 
Celé znenie uznesenia tvorí prílohu zápisnice č. 1.  

 P. tajomníčka poďakovala za schválenie predloženého návrhu. 

 
K bodu 2/ 

P. prodekan Dobrota predložil návrh na zlúčenie Knižnice a študijno-informačného 
strediska JLF UK a Fotolaboratória a strediska audiovizuálnej techniky JLF UK do 
spoločného informačného pracoviska JLF UK s názvom: Akademická knižnica 

a audiovizuálne stredisko JLF UK, skrátene AKAS. Pracovisko bude mať dve strediská:  
1. Akademická knižnica, ktorá sa člení na: 

- Výpožičné oddelenie  
- Časopisecké oddelenie 
- Oddelenie budovania a spracovania fondov a evidencie publikačnej činnosti 

2. Audiovizuálne stredisko 

AKAS bude mať 1 vedúceho a celkový počet zamestnancov bude 9. 
 

Návrh prerokovala a odporučila schváliť Komisia pre rozpočet a hospodárenie AS. 
Komisia odporučila v rámci celkového počtu 9 zamestnancov zvýšiť počet zamestnancov 
audiovizuálneho strediska. 

Záver: AS schválil návrh na zlúčenie pracovísk a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 29/2010.  

 P. prodekan poďakoval za schválenie predloženého návrhu. 
 

K bodu 3/ 

 P. prodekan Mokrý predložil návrh na založenie záujmového združenia právnických 
osôb s názvom Ústav medicínskych expertíz JLF UK a UNM. Hlavným cieľom združenia je 
realizácia ústavnej znaleckej činnosti v odbore „zdravotníctvo a farmácia“ a vzdelávanie 
znalcov. Návrh na založenie združenia podporili Vedenie JLF UK a Vedenie UNM. Návrh 
prerokovala a odporučila schváliť Komisia pre rozpočet a hospodárenie AS. 

V rámci diskusie Ing. Lepejová požiadala o doplnenie informácie 
o spôsobe financovania združenia. Na otázku odpovedal MUDr. Štuller, ktorý uviedol, že 
financovanie bude zabezpečené z ústavnej znaleckej činnosti a z doškoľovania znalcov. 
Združenie bude nezávislé od JLF UK a UNM a bude financované z vlastných zdrojov.  

Záver: AS schválil návrh na zloženie záujmového združenia a prijal k tomuto bodu 
uznesenie č. 30/2010.  
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K bodu 4/ 

 
 Predsedníctvo AS predložilo návrh na vyhlásenie riadnych volieb do študentskej časti 
AS JLF UK na funkčné obdobie od 6. 3. 2011 do 5. 3. 2015 vo volebných oblastiach č. 6 – 
14. Termín konania volieb navrhlo na 22. 2. 2011 v čase od 12,00 do 17,00 hod. 
v priestoroch Veľkého klubu VI na Novomeského 7. 

Záver: AS schválil vyhlásenie volieb do študentskej časti AS JLF UK a prijal k tomuto bodu 
uznesenie č. 31/2010. 
 

K bodu 5/ 

 Predsedníctvo AS predložilo návrh na vymenovanie členov Volebnej komisie pre 
riadne voľby do študentskej časti AS JLF UK v nasledovnom zložení: RNDr. Ľ. Bošelová, 
CSc., MUDr. M. Šutovská, PhD., MUDr. P. Ďurdík, M. Dobrík a J. Hlásny. 

 Akademický senát JLF UK o návrhu hlasoval tajne. Zápisnica o výsledku tajného 
hlasovania je uložená v dokumentácii AS.   

Záver: Akademický senát JLF UK v súlade s Čl. 16 ods. 3 Štatútu JLF UK zvolil Volebnú 
komisiu pre riadne voľby do študentskej časti AS JLF UK v nasledovnom zložení: RNDr. 
Ľudmila Bošelová, CSc., MUDr. Peter Ďurdík, MUDr. Martina Šutovská, PhD., Marek 
Dobrík a Jakub Hlásny. 

 
K bodu 6/ 

 
a/ P. prodekan Dobrota, CSc. informoval: 

- o dofinancovaní vedecko-výskumných projektov MZ SR z výzvy roku 2007 vo výške 
200 tis. € s termínom čerpania projektov do konca marca 2011; 

- o návšteve delegácie z Tajpejskej LF dňa 15.11.2010 s návrhom spolupráce (výmena 
študentov, výmena pedagógov a návrh na vytvorenie fakulty) 

- o prípravných prácach na projekte fakultného Kemp-u (vytvorené pracovné skupiny 
z teoretických pracovísk, predklinických pracovísk, z Centrálneho zverinca, ktoré 
pripravujú podklady pre hlavného architekta mesta Martin); 

- v rámci hodnotenia agentúry ARRA sa JLF UK umiestnila v rámci LF SR na 1. 
mieste. 

b/ P. prodekanka Halašová informovala: 
- o pracovnom zasadaní spoločnosti MEDINE, ktoré sa konalo koncom októbra 2010 

v Berlíne. Zámerom spoločnosti je harmonizácia študijných programov všeobecného 
lekárstva. Na zasadaní p. prodekanka informovala o príprave tzv. „learning outcoms“ 
jednotlivých predmetov; 

- o ponuke Lions Club Austria na pobyty študentov v nemocniciach v Rakúsku. 

c/ P. prodekanka Fraňová informovala: 
- že ku dňu 31. 10. 2010 bol uzatvorený register študentov. Celkový počet študentov 

k tomuto dátumu je 1398, z toho je:  
� všeobecné lekárstvo v slovenskom jazyku: 800 študentov 
� všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku: 348 študentov 
� bakalárske denné štúdium: 143 študentov 
� externé forma štúdium: 106 študentov, z toho je 92 v magisterskom štúdiu 

- na webovej stránke boli zverejnené zoznamy pre prospechové štipendiá, ktoré budú 
vyplatené v priebehu mesiaca december 2010; 

- o predložení návrhu na Vedeckú radu JLF UK na schválenie garanta na magisterský 
študijný program Pôrodná asistencia; 
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- o zaslaní správy o splnení podmienok na prinavrátenie práv uskutočňovať 
magisterský študijný program Verejné zdravotníctvo, ktoré nám bolo pozastavené na 
dobu 1 roka z dôvodu veku garanta. Po zasadnutí Akreditačnej komisie by mala JLF 
UK opätovne získať právo na uskutočňovanie tohto študijného programu; 

- o príprave hodnotiacej správy pedagogickej činnosti JLF UK za rok 2010, ktorá bude 
predložená na schválenie Vedeckej rade JLF UK dňa 16. 12. 2010. 

d/ P. prodekan Mokrý informoval: 
- o výsledkoch retenčných testov študentov JLF UK: 

o 3. ročník VL slovenskí študenti:  64,6 % úspešnosť 
o 3. ročník VL zahraniční študenti:  59,3 % úspešnosť 
o 6. ročník VL slovenskí študenti:  66 % úspešnosť 
o 6. ročník VL zahraniční študenti:  59,5 % úspešnosť 

- o zaslaní listu všetkým garantom predmetov týkajúci sa uverejňovania termínov 
skúšok, ktoré by mali byť zverejnené do 10. decembra 2010.  

 
K bodu 7/ 

P. prof. MUDr. J. Danko, CSc.: 
-  uviedol, že novozvolený rektor UK potvrdil, že prorektor UK pre vedu a výskum bude 

navrhnutý z JLF UK; 
-  informoval o prísľube novozvoleného rektora UK o prehodnotení výšky poplatku za 

vydávanie diplomov pre zahraničných študentov. 
 

UZNESENIA AS: 
 
28/2010 
Akademický senát JLF UK schvaľuje návrh dekana na výšku školného a poplatkov na JLF 
UK pre akademický rok 2011/2012. 

 

29/2010 
Akademický senát JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 písm. j) zákona o vysokých školách 
vyjadruje súhlas s návrhom dekana na zlúčenie KŠIS a Fotolaboratória do spoločného 
informačného pracoviska s názvom Akademická knižnica a audiovizuálne stredisko JLF UK 
(AKAS). 

 

30/2010 
Akademický senát JLF UK vyjadruje súhlas so založením záujmového združenia právnických 
osôb – Ústavu medicínskych expertíz JLF UK a UNM. 
 
31/2010 
Akademický senát JLF UK v súlade s Čl. 16 ods. 2 Štatútu JLF UK vyhlasuje riadne voľby do 
študentskej časti AS JLF UK na funkčné obdobie od 6. 3. 2011 do 5. 3. 2015 a stanovuje: 

- deň konania volieb: 22. február  2011 
- miesto konania volieb: Veľký klub ŠD JLF UK 
- čas konania volieb: 12,00 – 17,00 hod. 

 
V Martine dňa 13. decembra 2010 
 
 
 

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


