Zápisnica
zo zasadania Akademického senátu Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity
Komenského v Martine konaného dňa 10. decembra 2007
Prítomní:
- členovia AS: doc. MUDr. K. Adamicová, PhD., mim. prof., doc. MUDr. M. Adamkov,
PhD., prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD., doc. Ing. H. Baráni, CSc., doc. RNDr. A. Drgová,
CSc., prof. MUDr. J. Hanáček, CSc., Mgr. S. Kelčíková, prof. MUDr. J. Kliment, CSc.,
doc. MUDr. I. Kocan, CSc., Ing. A. Lepejová, CSc., MUDr. A. Mikolajčík, PhD., prof.
MUDr. G. Nosáľová, DrSc., MUDr. S. Richterová, PhD., doc. MUDr. J. Sadloňová, CSc.,
doc. MUDr. B. Sániová, PhD., prof. MUDr. M. Zibolen, CSc., doc. Mgr. K. Žiaková, PhD.,
mim. prof., A. Antošíková, Š. Čurillová, P. Jankovič, V. Kostelník, T. Kučma, B.
Kukučková, A. Rosík, J. Sokol, L. Stodola, V. Timková
- členovia Vedenia JLF UK: doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., doc. RNDr. S. Fraňová, PhD.,
doc. MUDr. J. Staško, PhD., MUDr. J. Mokrý, PhD., Ing. Ľ. Červeňová
Ospravedlnení:
- členovia AS: prof. MUDr. P. Bánovčin, CSc., MUDr. K. Kajo, PhD., MUDr. B.
Kolarovszki, prof. MUDr. M. Mokáň, DrSc., doc. MUDr. J. Višňovský, CSc., mim. prof.,
A. Kurhajcová,
- členovia Vedenia JLF UK: prof. MUDr. D. Dobrota, CSc., RNDr. E. Halašová, PhD.
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 predložila návrh programu zasadania, ku ktorému neboli predložené
žiadne pozmeňujúce návrhy.
AS JLF UK hlasovaním schválil nasledovný program zasadania:
P r o g r a m:
1. Výsledky doplňovacích volieb do AS JLF UK a sľub novozvolených členov AS JLF UK
2. Informácia o výsledku volieb do AS UK za JLF UK
3. Členstvo RNDr. Eriky Halašovej, PhD., poverenej prodekanky JLF UK, v AS JLF UK –
závery Predsedníctva AS JLF UK
4. Voľba ďalšieho člena Predsedníctva AS JLF UK za Komoru zamestnancov AS JLF UK
5. Voľba novozvolených členov AS JLF UK do stálych komisií AS JLF UK
6. Dopadová štúdia rozvoja študijných programov na JLF UK - uznesenie AS JLF UK č.
28/2006
7. Správa o činnosti Akademického senátu JLF UK za akademický rok 2006/2007
8. Správa o činnosti Predsedníctva AS JLF UK za akademický rok 2006/2007
9. Návrh dekana na použitie finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných
zdrojov JLF UK na rok 2008
10. Základné náležitosti záverečných prác študentov na JLF UK – vnútorný predpis
11. Návrh dekana na organizačné zabezpečenie a podmienky prijatia na doktorandské štúdium
na JLF UK na akademický rok 2008/2009
12. Návrh dekana na schválenie termínov konania prijímacích skúšok na štúdium v študijných
programoch na JLF UK na akademický rok 2008/2009
13. Návrh dekana na doplnenie Študijného poriadku JLF UK
14. Návrh dekana na vymenovanie predsedu Disciplinárnej komisie JLF UK

15. Vyhlásenie doplňovacích volieb do AS JLF UK a návrh na členov Volebnej komisie JLF
UK
16. Informácie členov Vedenia JLF UK
17. Rôzne

K bodu 1/
Predsedníčka AS podala informáciu o výsledkoch doplňovacích volieb do AS JLF UK
konaných dňa 9. 10. 2007. Do Komory zamestnancov AS za volebnú oblasť č. 1 bol zvolený
doc. MUDr. Marian Adamkov, CSc. a do Komory študentov AS za volebnú oblasť č. 6
(študenti 1. ročníka štud. programu všeobecné lekárstvo) Ladislav Stodola a za volebnú
oblasť č. 9 (študenti 4. ročníka štud. programu všeobecné lekárstvo) Andrej Rosík.
Novozvolení členovia AS JLF UK zložili sľub člena AS a prevzali si osvedčenia
o zvolení.
Predsedníčka AS poblahoželala novozvoleným členom AS a zároveň poďakovala
Volebnej komisii JLF UK za vykonanie volieb.
K bodu 2/
Predsedníčka AS informovala o výsledkoch volieb do AS UK za JLF UK konaných
dňa 22. októbra 2007. Do zamestnaneckej časti AS UK za fakultu boli zvolení doc. MUDr.
Katarína Adamicová, PhD., mim. prof., doc. RNDr. Peter Kaplán, CSc., mim. prof.
a Mgr. Simona Kelčíková a do študentskej časti AS UK za JLF UK boli zvolené Anna
Antošíková a Renáta Gondová.
Predsedníčka AS poblahoželala zvoleným členom AS UK a poďakovala Volebnej
komisii JLF UK za vykonanie volieb.
K bodu 3/
Predsedníčka AS informovala, že predsedníctvo AS JLF UK sa na svojom zasadaní
dňa 29. novembra 2007 zaoberalo tromi podnetmi (RNDr. Ľ. Bošelovej, doc. MUDr. K.
Adamicovej, PhD. a prof. MUDr. J. Péča, CSc.) týkajúcimi sa členstva RNDr. Eriky
Halašovej, PhD., poverenej výkonom funkcie prodekanky JLF UK, v Akademickom senáte
JLF UK. Vo vysokoškolskom zákone ani v ďalších právnych predpisoch nie je stanovené, či
osobe poverenej ale nie zvolenej do funkcie prodekana členstvo v akademickom senáte
fakulty zaniká. RNDr. E. Halašová, PhD. sa listom vzdala členstva v AS.
K bodu 4/
Po zániku mandátu prof. MUDr. Dušana Dobrotu, CSc. v AS JLF UK zvolením
a vymenovaním do funkcie prodekana JLF UK bolo uvoľnené miesto ďalšieho člena
Predsedníctva AS za Komoru zamestnancov. Do funkcie ďalšieho člena Predsedníctva AS
členovia Komory zamestnancov AS navrhli Doc. RNDr. Annu Drgovú, CSc. a doc. Ing.
Helenu Baráni, CSc.
Komora zamestnancov AS o návrhu hlasovala tajne. Zápisnica o výsledku tajného
hlasovania je založená v dokumentácii AS.

Záver: Komora zamestnancov AS v súlade s Čl. 12 ods. 6 Štatútu JLF UK zvolila za
ďalšieho člena Predsedníctva AS za Komoru zamestnancov doc. RNDr. Annu Drgovú, CSc.
K bodu 5/
Predsedníctvo AS JLF UK predložilo návrh na doplnenie stálych komisií AS JLF UK
o novozvolených členov AS nasledovne:
Pedagogická komisia
Doc. MUDr. Marian Adamkov, CSc.
Právna komisia
Andrej Rosík
Komisia pre rozpočet a hospodárenie
Ladislav Stodola
AS o návrhu hlasoval tajne. Zápisnica o výsledku hlasovania je založená
v dokumentácii AS.
Záver: AS v súlade s Čl. 34 Rokovacieho poriadku AS zvolil doc. MUDr. Mariana
Adamkova, CSc. za člena Pedagogickej komisie AS, Andreja Rosíka za člena Právnej
komisie AS a Ladislava Stodolu za člena Komisie pre rozpočet a hospodárenie AS.
Aktuálne zloženie stálych komisií AS je uvedené v prílohe zápisnice č. 1.
K bodu 6/
Doc. RNDr. S. Fraňová, PhD. predložila Dopadovú štúdiu rozvoja študijných
programov na JLF UK, ktorá bola vypracovaná na základe uznesenia AS č. 28/2006 z 27. 11.
2006. Štúdia je rozdelená na analýzu pedagogickej kapacity a zaťaženosti pracovníkov JLF
UK a na analýzu rozvoja jednotlivých študijných programov JLF UK, v ktorej sú uvedené
slabé a silné stránky a možné kroky na zlepšenie pedagogickej úrovne študijných programov.
V diskusii pán dekan odpovedal na otázky členov AS.
Pedagogická komisia AS odporučila, aby AS dopadovú štúdiu schválil a prijal k nej
uznesenie, aby štúdia bola v budúcnosti dopracovaná až do úrovne, ktorá dá objektívnu
informáciu o pedagogickej kapacite a jej využívaní na jednotlivých pracoviskách fakulty,
napr. aj zahrnutím tzv. nepriamej výučby.
Záver: AS schválil Dopadovú štúdiu rozvoja študijných programov na JLF UK a prijal
k tomuto bodu uznesenie č. 32/2007. Dopadová štúdia je uvedená v prílohe zápisnice č. 2.
K bodu 7/
Predsedníctvo AS predložilo Správu o činnosti AS JLF UK za akademický rok
2006/2007. Komora zamestnancov a Komora študentov AS odporučili schváliť predloženú
správu.
Záver: AS správu schválil a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 33/2007. Správa o činnosti AS
je uvedená v prílohe zápisnice č. 3 a bude zverejnená na internetovej stránke JLF UK v časti
Akademický senát.
K bodu 8/
Predsedníctvo AS predložilo Správu o svojej činnosti AS JLF UK za akademický rok
2006/2007. Komora zamestnancov a Komora študentov AS nemali k materiálu žiadne
pripomienky.

Záver: AS prijal k tomuto bodu uznesenie č. 34/2007. Správa o činnosti Predsedníctva AS je
uvedená v prílohe zápisnice č. 4.
K bodu 9/
P. tajomníčka predložila návrh dekana na použitie finančných prostriedkov z vlastných
výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK na rok 2008. V podrobnom komentári uviedla:
Príjmy z nedotačných zdrojov vyplývajú z počtu študentov študujúcich v jazyku
anglickom. V ak. roku 2007/2008 je celkový počet študentov 176, z toho 26 má prerušené
štúdium a 27 nezaplatilo školné. Predpokladaná výška školného za výučbu zahraničných
študentov – samoplatcov predstavuje čiastku 36,900 tis. Sk. Predpokladaná výška priamych
nákladov (výdavky Inštitútu vzdelávania v anglickom jazyku, príspevky študentom, mzdy
a odvody, ostatné priame výdavky, cestovné vedenia) predstavuje čiastku 10,000 tis. Sk.
Celková výška disponibilného zostatku na rok 2008 predstavuje čiastku 26,900 tis. Sk.
Disponibilný zostatok bol rozdelený na oblasti použitia podobne ako
v predchádzajúcich rokoch. Na dotáciu do mzdového fondu 8,500 tis. Sk, na príspevky
zamestnávateľa do poistných fondov vo výške 3,000 tis. Sk; dotácia pracoviskám na základe
dosiahnutých výsledkov publikačnej činnosti za rok 2006 vo výške 2,500 tis. Sk. Motivačná
oblasť „odmeny“ bola okrem odmien zamestnancom za karentované práce v zahraničných
časopisoch (8 tis. Sk + odvody) spolu 433 tis. Sk, doplnená o 3 ďalšie položky, a to:
1. odmena trom pracoviskám na základe výsledkov v publikačnej aktivite, citačnom ohlase,
projektovej úspešnosti, školení doktorandov, finančnom prínose prepočítanej na tvorivého
zamestnanca (prvé pracovisko získa 120 tis., druhé 80 tis. a tretie 50 tis. Sk + odvody) spolu
vo výške 338 tis. Sk,
2. odmeny školiteľom za úspešné ukončenie vedenia doktorandov v dennej forme
a zamestnancov fakulty študujúcich v externej forme doktorandského štúdia, ktorí ukončia
v riadnom termíne (10 tis. Sk školiteľovi + odvody) spolu 68 tis. Sk,
3. odmena zamestnancom za získanie projektu vo výške 1 % z objemu prideleného
finančného príspevku v celkovej výške 406 tis. Sk.
Príspevok na rekonštrukčné práce a na údržbu a opravy objektov JLF UK (Ústav
farmakológie, chodby a spoločné priestory na Malej Hore č. 4, dofinancovanie nákladov na
odstránenie havárie na Ústave mikrobiológie a Oddelení epidemiológie) predstavuje čiastku
vo výške 4,000 tis. Sk.
-

Ďalšie oblasti použitia sú:
príspevok na vydanie Acta Medica Martiniana 55 tis. Sk
príspevok na úhradu nákladov s družobnými fakultami a VŠ 100 tis. Sk
zasieťovanie izieb na ŠD Hviezdoslavova 300 tis. Sk
dofinancovanie prospechových a motivačných štipendií študentom 50 tis. Sk
príspevok účelovým zariadeniam a informačným pracoviskám (KŠIS, ÚIT
a Fotolaboratórium a pracovisko audiovizuálnej techniky) v celkovej sume 450 tis. Sk
finančná spoluúčasť na projektoch JLF UK podaných na financovanie zo
štrukturálnych fondov 1,500 tis. Sk
rezerva na sanovanie chýbajúcich prostriedkov v ŠR (energie, nájom a prevádzka,
SZŠ) 5,000 tis. Sk

Komisia pre rozpočet a hospodárenie AS podporila celý návrh a odporučila ho AS
schváliť. Komora zamestnancov a Komora študentov AS podporili predložený návrh.

Záver: AS návrh schválil a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 35/2007. Celé znenie uznesenia
je uvedené v prílohe zápisnice č. 5.
P. dekan poďakoval za schválenie predloženého návrhu.
K bodu 10/
Doc. RNDr. S. Fraňová, PhD. predložila návrh vnútorného predpisu Základné
náležitosti záverečných prác študentov JLF UK. Tento predpis upravuje postup, spôsob
a miesto odovzdania záverečných prác (bakalárskych, diplomových a dizertačných), ako aj
sprístupnenie práce a licenčnú zmluvu o použití školského diela. Predpis bol vypracovaný
v spolupráci s Ústavom ošetrovateľstva, Ústavom nelekárskych študijných programov
a KŠIS.
Pedagogická komisia, Komora zamestnancov a Komora študentov AS odporučili
návrh schváliť.
Záver: AS návrh schválil a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 36/2007. Vnútorný predpis
bude zverejnený na internetovej stránke fakulty a je uvedený v prílohe zápisnice č. 6.
K bodu 11/
Doc. MUDr. J. Staško, PhD. predložil návrh na organizačné zabezpečenie
a podmienky prijatia na doktorandské štúdium na JLF UK na akademický rok 2008/2009. Na
základe pripomienky Pedagogickej komisie AS a Komory študentov AS k
základnej podmienke prijatia: „- ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore,
prípadne v príbuznom odbore“, pričom termín prijatia prihlášok je do 14. 5. 2008 a uchádzači
dovtedy nemusia mať splnenú túto podmienku, Vedenie JLF UK navrhlo doplniť túto
podmienku: „k prijímaciemu konaniu doloženie výpisu o ukončení vysokoškolského štúdia II.
stupňa a po promócii doplnenie overenej kópie vysokoškolského diplomu“. Po zapracovaní
tejto pripomienky Pedagogická komisia AS odporučila návrh schváliť.
Záver: AS návrh schválil a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 37/2007. Celé znenie uznesenia
je uvedené v prílohe zápisnice č. 7.
P. dekan poďakoval za schválenie predloženého návrhu.
K bodu 12/
Doc. RNDr. S. Fraňová, PhD. predložila návrh termínov konania prijímacích skúšok
pre študijný program Všeobecné lekárstvo a na bakalárske nelekárske študijné programy
(Ošetrovateľstvo, Verejné zdravotníctvo, Rádiologická asistencia, Pôrodná asistencia, Zubná
technika, Fyzioterapia a Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve).
Pedagogická komisia, Komora zamestnancov a Komora študentov AS odporučili
návrh schváliť.
Záver: AS návrh schválil a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 38/2007.
P. dekan poďakoval za schválenie návrhu.

K bodu 13/
Doc. RNDr. S. Fraňová, PhDr. predložila návrh dekana na doplnenie Študijného
poriadku JLF UK týkajúci sa upresnenia výpočtu váženého študijného priemeru. Návrh je
predložený z dôvodu zosúladenia výpočtu váženého študijného priemeru s § 6 odsek 7
Vyhlášky MŠ SR č. 614/2002 o kreditovom systéme štúdia.
Pedagogická komisia, Právna komisia, Komora zamestnancov a Komora študentov AS
odporučili návrh schváliť.
Záver: AS návrh schválil a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 39/2007.
P. dekan poďakoval za schválenie návrhu.
K bodu 14/
P. dekan vzhľadom na zmenu vo funkcii prodekana pre pedagogickú činnosť navrhol
vymenovať MUDr. Juraja Mokrého, PhD., prodekana pre pedagogickú činnosť v študijnom
programe všeobecné lekárstvo, za predsedu Disciplinárnej komisie JLF UK pre študentov.
AS o návrhu hlasoval tajne. Zápisnica o výsledku hlasovania je založená
v dokumentácii AS.
Záver: AS návrh schválil a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 40/2007.
P. dekan poďakoval za schválenie návrhu.
K bodu 15/
Predsedníčka AS predložila návrh predsedníctva AS na vyhlásenie doplňovacích
volieb do AS JLF UK vo volebnej oblasti č. 1 na uvoľnené miesto po RNDr. E. Halašovej,
PhD. a vo volebnej oblasti č. 13 na uvoľnené miesto po študentovi Lars Arne Risethovi, ktorý
požiadal o uvoľnenie z funkcie člena AS. Predsedníctvo navrhlo termín konania volieb na 26.
2. 2007 na dekanáte JLF UK v čase od 8,30 do 14,30 hod. a Volebnú komisiu v zložení:
RNDr. Ľ. Bošelová, CSc., MUDr. P. Ďurdík, MUDr. Martina Šutovská, PhD. Jozef Holjenčík
a Jakub Hlásny.
AS o návrhu Volebnej komisie hlasoval tajne. Zápisnica o výsledku hlasovania je
založená v dokumentácii AS.
Záver: AS JLF UK v súlade s Čl. 6 ods. 1 Zásad volieb do AS JLF UK zvolil za členov
Volebnej komisie RNDr. Ľudmilu Bošelovú, CSc., MUDr. Petra Ďurdíka, MUDr. Martinu
Šutovskú, PhD. Jozefa Holjenčíka a Jakuba Hlásneho a prijal k tomuto bodu uznesenie č.
41/2007.
K bodu 16/
a/ P. dekan informoval:
-

že v Trende špeciál Vysoké školy 2007 vydala Akademická rankingová a ratingová
agentúra hodnotenie fakúlt za rok 2006, v ktorom sa JLF UK umiestnila na 1. mieste
medzi fakultami s lekárskymi odbormi a na 5. mieste v celkovom hodnotení na
Slovensku;

-

o vianočnom stretnutí zamestnancov JLF UK dňa 19. 12. 2007 o 13,00 hod. vo veľkej
zasadačke Dekanátu JLF UK;

-

o Lekárskom plese 2008 (spoločný ples JLF UK, SRLK a RASL), ktorý sa bude konať
dňa 15. 2. 2008 v hoteli Turiec.

b/ P. prodekan doc. MUDr. J. Staško, PhD. informoval o zmene v postavení doktoranda
s účinnosťou od 1. 1. 2008. Doktorand na účely poistenia už nebude zamestnancom, ale
študentom, tzn. že odvody doktoranda nie sú povinné, ale odvádza ich štát. Je možné
hradiť si dobrovoľné sociálne poistenie celé alebo len časť. Od 1. 1. 2008 doktorandské
štipendiá nebudú podliehať dani z príjmov.
c/ P. prodekan MUDr. J. Mokrý, PhD. informoval:
-

-

o termíne promócii pre študijný program všeobecné lekárstvo a magisterské študijné
programy – 27. 6. 2008, pre bakalárske študijné programy – 11. 7. 2008;
o Pedagogickej konferencii, ktorá sa na fakulte uskutočnila dňa 7. 12. 2007. Prvá časť
konferencie bola venovaná záverom riešenia projektu KEGA o hodnotení
pedagogického procesu na lekárskych fakultách. Druhá časť konferencie bola
venovaná elektronickému vzdelávaniu na lekárskych fakultách a v tejto súvislosti aj
sieti MEFANET združujúcej lekárskej fakulty v ČR a SR, do ktorej je JLF UK
zapojená od 22. 11. 2007;
o výzve pre študentov na podpísanie prehlásenia o predchádzajúcich a súbežných
štúdiách v termíne do 15. 12. 2007 v súvislosti s prijatím novely vysokoškolského
zákona, ktorou sa zmenili podmienky platenia nielen za prekročenie štandardnej dĺžky
štúdia, ale aj v prípade predchádzajúceho prípadne súbežného štúdia.

d/ P. tajomníčka informovala:
-

-

-

o výberovom konaní na obsadenie 1 miesta vedeckého zamestnanca na Ústave
histológie a embryológie JLF UK;
o výmene vo funkcii prednostu Ortopedicko-traumatologickej kliniky JLF UK a MFN,
z ktorej bol odvolaný doc. MUDr. J. Masár, PhD. a poverený vedením kliniky bol
MUDr. J. Drímal, CSc.;
o Príkaze rektora UK č. 7/2007 o povinnosti predložiť na personálne oddelenie
dekanátu Čestné vyhlásenie o uzatvorených pracovných pomeroch všetkých
zamestnancov JLF UK v termíne do 14. 12. 2007 a dodatočne do 20. 12. 2007;
o Príkaze rektora UK č. 8/2007 o inventarizácii peňažnej hotovosti, cenín a drahých
kovov k 31. 12. 2007;
že na základe Metodického usmernenia Štátnej pokladnice tuzemské platby ktoré sú
splatné 31. 12. 2007 musia byť zadané najneskôr 27. 12. 2007;
že podklady na vyúčtovanie miezd za december je potrebné zaslať najneskôr do 13.
12. 2007;
že Vedenie JLF UK sa zaoberalo zabezpečením elektronického stravovacieho systému
na JLF UK, pričom v Študentskej jedálni by bol hradený zo zdrojov podnikateľskej
činnosti Študentskej jedálne.

K bodu 17/
P. dekan sa obrátil na členov AS s výzvou na predkladanie návrhov a námetov na
stanovenie systému hodnotenia jednotlivých pracovísk za účelom delenia finančných
prostriedkov na pracoviská.
Doc. MUDr. K. Adamicová, PhD., mim. prof. požiadala, či by bolo možné zmeniť
termín konania plesu. P. dekan uviedol, že termín bol stanovený v spolupráci
so Subregionálnou lekárskou komorou v Martine a Regionálnou asociáciou súkromných
lekárov v Martine, a preto bude musieť byť prerokovaný s ich zástupcami.
Prof. MUDr. J. Hanáček, CSc. informoval, že v rámci projektu KEGA boli
vypracované základné prvky objektívneho hodnotenia pedagogického procesu na lekárskych
fakultách. Uviedol, že na ostatné kategórie pedagogickej činnosti pracovísk musí byť
stanovený ďalší systém hodnotenia.
MUDr. A. Mikolajčík, CSc.:
-

požiadal o informáciu o možnosti zabezpečenia stravovania doktorandov za rovnakých
finančných podmienok ako majú zamestnanci JLF UK. P. tajomníčka uviedla, že
doktorandi sú študentmi 3. stupňa a fakulta dostáva na stravovanie študentov Sk 20,–
a rozdiel si musia doktorandi do výšky ceny stravného lístka doplatiť sami.

-

požiadal o riešenie ubytovania doktorandov na ŠD, nakoľko v prípade ubytovania na
viaclôžkovej izbe sa musí podieľať aj na platbe za ďalšie lôžka. P. tajomníčka uviedla, že
ubytovanie doktorandov podlieha smernici rektora UK o ubytovaní, kde je presne
stanovené ako nakladať s kalkuláciou za neobsadené alebo voľné lôžka.

-

taktiež požiadal o vyjadrenie, či je možné zabezpečiť zlepšenie úrovne stážových
miestností na Chirurgickej klinike a Klinike transplantačnej a cievnej chirurgie JLF UK
z prostriedkov, ktoré MFN dostáva za výučbu študentov. P. dekan uviedol, že chirurgické
pracoviská majú podlimitované priestory na výučbu. K dispozícii je budova mimo
chirurgických disciplín za Ústavom klinickej biochémie. Vedenie MFN má pripravený
projekt - prístavbu k pavilónu lôžkovej časti chirurgie, čím by sa uvoľnil 4. pavilón, ktorý
by po rekonštrukcii mal byť k dispozícii na výučbu.

P. tajomníčka informovala, že MFN zaslala fakulte prehľad o použití finančných
prostriedkov na praktickú výučbu študentov JLF UK v MFN v roku 2006 (príloha zápisnice
č. 8).
Predsedníčka AS poďakovala členom AS a Vedenia JLF UK za účasť na zasadaní.
UZNESENIA AS:
32/2007
Akademický senát JLF UK schvaľuje Dopadovú štúdiu rozvoja študijných programov na JLF
UK a zároveň žiada, aby dopadová štúdia bola v budúcnosti dopracovaná až do úrovne, ktorá
dá objektívnu informáciu o pedagogickej kapacite a jej využívaní na jednotlivých
pracoviskách fakulty.

33/2007
AS JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 pís. l/ zákona o vysokých školách schvaľuje Správu
o činnosti Akademického senátu JLF UK za akademický rok 2006/2007.
34/2007
AS JLF UK v súlade s Čl. 12 ods. 9 Štatútu JLF U) berie na vedomie Správu o činnosti
Predsedníctva Akademického senátu JLF UK za akademický rok 2006/2007.
35/2007
AS JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 pís. e/ zákona o vysokých školách schvaľuje návrh dekana
na rozdelenie finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK na
rok 2008.
36/2007
AS JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 pís. a/ zákona o vysokých školách schvaľuje na návrh
dekana vnútorný predpis JLF UK „Základné náležitosti záverečných prác študentov na JLF
UK“.
37/2007
AS JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 pís. i/ zákona o vysokých školách schvaľuje návrh dekana
na organizačné zabezpečenie a podmienky prijatia na doktorandské štúdium na JLF UK na
akademický rok 2008/2009.
38/2007
AS JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 pís. i/ zákona o vysokých školách schvaľuje termíny
konania prijímacích skúšok na štúdium v študijných programoch na JLF UK na akademický
rok 2008/2009 nasledovne:
-

na akreditovaný študijný program (spojený 1. a 2. stupeň) Všeobecné lekárstvo a na
akreditované bakalárske študijné programy (1. stupeň) Ošetrovateľstvo, Verejné
zdravotníctvo, Rádiologická asistencia, Pôrodná asistencia, Zubná technika,
Fyzioterapia a Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve: 9. – 13. jún 2008
a náhradný termín konania prijímacej skúšky: 16. jún 2008;

-

na akreditovaný študijný program (spojený 1. a 2. stupeň) Všeobecné lekárstvo pre
uchádzačov o štúdium v jazyku anglickom: v termínoch určených na základe
zmluvných vzťahov medzi JLF UK a príslušnou právnickou osobou cudzieho štátu.

39/2007
AS JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 pís. a/ zákona o vysokých školách schvaľuje návrh dekana
na zmenu Študijného poriadku JLF UK nasledovne:

v Čl. 14 Hodnotenie študijných výsledkov v odseku 6 sa na konci pripája veta:
„Predmety, ktoré nie sú hodnotené známkou sa do výpočtu váženého študijného
priemeru nezahŕňajú.“
a v súlade s § 33 ods. 5 zákona o vysokých školách odporúča predložiť návrh na schválenie
Akademickému senátu Univerzity Komenského v Bratislave.
40/2007
AS JLF UK v súlade s § 31 ods. 2 zákona o vysokých školách vyslovuje súhlas
s vymenovaním MUDr. Juraja Mokrého, PhD. za predsedu Disciplinárnej komisie JLF UK.
41/2007
AS JLF UK v súlade s Čl. 3 ods. 1 Zásad volieb do AS JLF UK vyhlasuje doplňovacie voľby
do AS JLF UK vo volebnej oblasti č. 1 a 13 a stanovuje deň konania volieb na 26. februára
2008 v malej zasadačke Dekanátu JLF UK v čase od 8,30 do 14,30 hod.

V Martine dňa 10. januára 2008

Prof. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD., v.r.
Predsedníčka AS

