
Z á p i s n i c a 
zo zasadania Akademického senátu Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity 

Komenského v Martine konaného dňa 31. marca 2008 
 

Prítomní:  

- členovia AS: doc. MUDr. K. Adamicová, PhD., mim. prof., doc. MUDr. M. Adamkov, 
PhD., prof. MUDr. P. Bánovčin, CSc., doc. Ing. H. Baráni, CSc., prof. MUDr. A. 
Čalkovská, PhD., doc. RNDr. A. Drgová, CSc., prof. MUDr. J. Hanáček, CSc., Mgr. S. 
Kelčíková, doc. MUDr. K. Kajo, PhD., doc. MUDr. I. Kocan, CSc., MUDr. B. Kolarovszki, 
Ing. A. Lepejová, CSc., doc. MUDr. Y. Mellová, CSc., MUDr. A. Mikolajčík, PhD., MUDr. 
S. Richterová, PhD., doc. MUDr. J. Sadloňová, CSc., doc. MUDr. B. Sániová, PhD., doc. 
MUDr. J. Višňovský, CSc., mim. prof., prof. MUDr. M. Zibolen, CSc., A. Antošíková, Š. 
Čurillová, P. Jankovič, V. Kostelník, T. Kučma, B. Kukučková, A. Kurhajcová, A. Rosík, 
M. Sharma, J. Sokol, L. Stodola 

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

Ospravedlnení:  

- členovia AS: prof. MUDr. J. Kliment, CSc., prof. MUDr. M. Mokáň, DrSc., prof. MUDr. 
G. Nosáľová, DrSc., doc. Mgr. K. Žiaková, PhD., mim. prof., V. Timková 

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. Sľub novozvolených členov AS JLF UK  
2. Návrh na doplnenie stálych komisií AS JLF UK o novozvolených členov AS JLF UK 
3. Návrh dekana na prerokovanie navrhovaných študijných programov a odborov 

predkladaných v súvislosti s komplexnou akreditáciou UK 
4. Návrh dekana na zmeny študijných programov realizovaných na JLF UK v akademickom 

roku 2008/2009 
5. Návrh dekana na podmienky prijatia na štúdium magisterských študijných programov na 

JLF UK pre akademický rok 2008/2009 
6. Návrh dekana na doplnenie a zmenu Rozhodnutia dekana JLF UK č. 1/2008 

o organizačnom zabezpečení a podmienkach na prijatie na doktorandské štúdium na JLF 
UK na akademický rok 2008/2009 

7. Návrh dekana na zmenu počtu miest a štruktúry zamestnancov JLF UK 
8. Návrh dekana na zmenu prílohy č. 2 a prílohy č. 3 k uzneseniu AS JLF UK o použití 

finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK na rok 2008 
9. Návrh dekana na doplnenie Vedeckej rady JLF UK 
10. Informácie členov Vedenia JLF UK 
11. Rôzne 
 
 
 
 



K bodu 1/ 

 Predsedníčka AS podala informáciu o výsledkoch doplňovacích volieb do AS JLF UK 
konaných dňa 26. 2. 2008. Do Komory zamestnancov AS za volebnú oblasť č. 1 bola zvolená 
doc. MUDr. Yvetta Mellová, CSc. a do Komory študentov AS za volebnú oblasť č. 13 
(študenti III. stupňa štúdia + študenti študujúci v anglickom jazyku) bola zvolená Medha 
Sharma.  

 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/ 

 Predsedníctvo AS JLF UK predložilo návrh na doplnenie novozvolených členov AS 
(doc. MUDr. Yvetta Mellová, CSc. a Medha Sharma) do Pedagogickej komisie AS JLF UK. 

 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. Yvettu Mellovú, 
CSc. a Medhu Sharmu za členky Pedagogickej komisie AS. 

 Aktuálne zloženie stálych komisií AS je uvedené v prílohe zápisnice č. 1. 

 

K bodu 3/ 

 Dekan predložil akademickému senátu na prerokovanie pred schválením vo Vedeckej 
rade JLF UK návrh na študijné programy (bakalárske, magisterské, doktorské a doktorandské) 
a odbory (na habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov) uskutočňované na 
JLF UK. Návrh bol predložený v súvislosti s komplexnou akreditáciou UK.  

K návrhu predložila súhlasné stanovisko Pedagogická komisia AS.  

Záver: AS JLF UK prerokoval navrhované študijné programy a odbory uskutočňované na 
JLF UK a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 1/2008. Celé znenie uznesenia je uvedené 
v prílohe zápisnice č. 2. 

 

K bodu 4/ 

 Dekan predložil návrhy zmien študijných programov realizovaných na JLF UK 
v akademickom roku 2008/2009.  

K návrhu predložila súhlasné stanovisko Pedagogická komisia AS. Komora študentov 
AS predložila požiadavku, a to v študijnom programe Všeobecné lekárstvo zaradiť Klinickú 
farmakológiu v 5. ročníku medzi nepovinne voliteľné predmety. P. dekan navrhol zaradiť 
Klinickú farmakológiu v 5. ročníku medzi povinne voliteľné predmety. 

Záver: AS JLF UK prerokoval návrhy zmien študijných programov realizovaných na JLF 
UK v akademickom roku 2008/2009 a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 2/2008. Návrhy 
študijných programov sú uvedené v prílohe zápisnice č. 3 (VL) a č. 4 (NŠP). 

 



K bodu 5/ 

 Dekan predložil návrh podmienok prijatia na štúdium magisterských študijných 
programov (2. stupeň) Ošetrovateľstvo a Verejné zdravotníctvo realizovaných na JLF UK 
v akademickom roku 2008/2009. 

 Pedagogická komisia AS vyjadrila súhlas s predloženým návrhom s výnimkou 
odsekov 2 a 3 Ďalších podmienok pre prijatie uchádzačov, v ktorých navrhli: 
a/  stanoviť kritérium pre prijatie minimálne 50 % úspešnosť v prijímacom teste a 
b/  aby sa prijímacia skúšku uskutočnila aj v prípade menšieho počtu prihlásených ako je 

plánovaný počet prijatých a aj v tomto prípade stanoviť ako kritérium na prijatie 
minimálne 50 % úspešnosť v prijímacom teste.  

Návrhy boli predložené na zabezpečenie zvýšenia kvality prijímaných uchádzačov. 

 P. dekan k návrhom Pedagogickej komisie AS uviedol, že v ďalších podmienkach 
prijatia je ako prvé kritérium dosiahnutie študijného priemeru do 1,6 za celé štúdium 1. stupňa 
príslušného študijného programu. Touto podmienkou prijatia sa zabezpečí prijímanie 
úspešných absolventov bakalárskeho (1. stupňa) štúdia. Vykonanie testov aj pri menšom 
počte prihlásených ako je plánovaný počet prijatých by bolo zbytočným výdavkom fakulty. 
 Pedagogická komisia AS svoje pripomienky k návrhu stiahla. 

 Komora študentov AS vyjadrila nesúhlas so základnou podmienkou prijatia, a to 
„najmenej 1 rok odbornej zdravotníckej praxe v zdravotníckom zariadení po ukončení 
bakalárskeho štúdia.“. Táto podmienka musí byť dodržaná, nakoľko vyplýva z § 57 ods. 7 
zákona o vysokých školách. 

Záver: AS schválil podmienky prijatia na štúdium magisterských študijných programov 
v akademickom roku 2008/2009 a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 3/2008. Celé znenie 
uznesenia je uvedené v prílohe zápisnice č. 5. 
 

K bodu 6/  

 Dekan predložil návrh na doplnenie Rozhodnutia dekana č. 1/2008 o organizačnom 
zabezpečení a podmienkach na prijatie na doktorandské štúdium na JLF UK na akademický 
rok 2008/2009 o: 

- Školné a poplatky spojené so štúdiom, pričom školné budú platiť len doktorandi  
v externej forme štúdia vo výške Sk 6.000,– za každý akademický rok. Školné nebudú 
platiť zamestnanci JLF UK a MFN, ktorí sa podieľajú na výučbe v rámci JLF UK, 

- Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania, ktorý sa stanovuje vo 
výške Sk 1.700,–. Poplatok nebudú platiť uchádzači o dennú formu štúdia 
a zamestnanci JLF UK. 

Pedagogická komisia a Komisia pre rozpočet a hospodárenie AS predložili k návrhu 
súhlasné stanoviská. 

 V diskusii prof. Hanáček navrhol, aby od poplatkov boli oslobodení aj absolventi JLF 
UK. P. dekan uviedol, že doktorandské štúdium je individuálnou záležitosťou každého 
uchádzača a častokrát štúdium vyžaduje zamestnávateľ doktoranda. Poplatok nepokrýva ani 
základné výdavky JLF UK na štúdium doktoranda. 

Záver: AS schválil návrh dekana a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 4/2008. Celé znenie 
uznesenia je uvedené v prílohe zápisnice č. 6. 

 



K bodu 7/ 

 Dekan predložil návrh na zmenu počtu miest a štruktúry zamestnancov JLF UK, a to:  

- preradiť 1 miesto vysokoškolského učiteľa z Kliniky pracovného lekárstva 
a toxikológie JLF UK a MFN na Ústav verejného zdravotníctva JLF UK z dôvodu 
efektívnejšieho zabezpečenia výučby nelekárskych študijných programov a 

- znížiť počet prevádzkových zamestnancov – informátorov o 3 miesta s cieľom zvýšiť 
efektívnosť práce, nakoľko na teoretických ústavoch na Malej Hore 4 bol zavedený 
elektronický systém ochrany objektu, čím sa stanú doterajší zamestnanci Oddelenia 
vnútornej prevádzky nadbytoční. 

Komisia pre rozpočet a hospodárenie AS odporučila predložený návrh 
schváliť. Komora študentov AS prijala k návrhu súhlasné stanovisko. 

V diskusii prof. Hanáček poukázal, že na predklinických ústavoch na Sklabinskej ul. 
nie je zabezpečená dostatočná ochrana objektov (oplotenie a hlavná brána sú v zlom 
technickom stave), nie je inštalovaný ani elektronický systém ochrany objektu a perspektívne 
by sa malo o ňom uvažovať. P. tajomníčka uviedla, že objekty na Sklabinskej ul. sú jediné, 
ktoré ešte nie sú zabezpečené elektronickým systémom ochrany. Vedenie JLF UK chce 
situáciu riešiť v rámci získaných prostriedkov z projektov eurodotácii.   

Záver: AS schválil návrh dekana a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 5/2008.  

 

K bodu 8/ 

 Dekan predložil návrh na zmenu uznesenia AS JLF UK o použití finančných 
prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK na rok 2008 a to: 

a/  v Prílohe č. 2 „Kritériá rozdelenia finančných prostriedkov z nedotačných zdrojov (k 
položke č. 3)“:  

- v ods. 1 „ Jednorázový príspevok vo výške 35.000,-- Sk pre každé pracovisko, ktoré 
malo v roku 2006 uverejnenú aspoň 1 vedeckú publikáciu in extenso, kde je jeho 
zamestnanec JLF UK a interný doktorand JLF UK uvedený ako prvý autor.“ doplniť 
„alebo uverejnenú vedeckú monografiu alebo kapitolu v monografii v slovenskom 

alebo cudzom jazyku, kde je autor zamestnancom/doktorandom JLF UK“; 
- ods. 7 zmeniť z „Každý príspevok uvedený v bodoch 2. – 6. sa v prípade 

spoluautorstva zamestnancov z viacerých pracovísk rovnomerne delí.“ na „Každý 
príspevok uvedený v bodoch 2. – 6. sa v prípade spoluautorstva zamestnancov 

z viacerých pracovísk delí podľa návrhu predloženého prvým autorom publikácie.“ 

b/  v Prílohe č. 3 „Rozhodnutie dekana JLF UK o vypísaní ceny dekana JLF UK za prácu 
publikovanú v karentovanom časopise (k položke č. 4a)“ zmeniť mimoriadnu finančnú 
odmenu za prácu v karentovanom časopise uverejnenú v roku 2008 nasledovne: 

a/  odmena vo výške 8.000,– Sk zamestnancom JLF UK za prácu uverejnenú v časopise 

s IF (impact factor) nad 0,5 

b/  odmena vo výške 4.000,– Sk zamestnancom JLF UK za prácu uverejnenú v časopise 

s IF (impact factor) do 0,5 vrátane. 

Komisia pre rozpočet a hospodárenie AS odporučila predložené návrhy schváliť. 
Komora študentov AS vyjadrila súhlasné stanovisko k predloženým návrhom. 



Záver: AS návrh schválil a prijal  k tomuto bodu uznesenie č. 6/2008. Celé znenie uznesenia 
je uvedené v prílohe zápisnice č. 7. 

 

K bodu 9/ 

 Dekan predložil návrh na vymenovanie prof. MUDr. Jána Slezáka, DrSc., 1. 
podpredsedu SAV, za člena Vedeckej rady JLF UK na funkčné obdobie do 28. 2. 2011.  

 K návrhu predložila súhlasné stanovisko Vedecká komisia AS. Komora študentov 
uvedený návrh rešpektovala. 

 AS o návrhu hlasoval tajne. Zápisnica o výsledku hlasovania je založená 
v dokumentácii AS.  

Záver: AS návrh jednohlasne schválil a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 7/2008. 

 

K bodu 10/ 

a/  P. dekan informoval o odovzdaní akreditačného spisu za JLF UK ako podkladového 
materiálu ku komplexnej akreditácii UK. 

b/  P. prodekanka Fraňová podala informáciu o počte prihlásených uchádzačov o štúdium 
na JLF UK na akademický rok 2008/2009:  
- na Všeobecné lekárstvo – 1127  
a na bakalárske študijné programy: 
- Ošetrovateľstvo – denná forma 76, externá forma 37 

 - Verejné zdravotníctvo - denná forma 35, externá forma 3 
 - Pôrodná asistencia – bakalárske štúdium – denná forma 15, externá forma 0 
 - Rádiologická asistencia – denná forma 9, externá forma 6 
 - Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve – denná forma 47, externá forma 10 
 - Fyzioterapia – denná forma 66, externá forma 11 
 - Zubná technika – externá forma 4 

 Vzhľadom k nenaplnenému počtu prihlásených uchádzačov v dennej aj externej forme 
študijných programov Pôrodná asistencia a Rádiologická asistencia a v externej forme 
študijných programov Verejné zdravotníctvo, Laboratórne vyšetrovacie metódy, 
Fyzioterapia a  Zubná technika sa tieto študijné programy v akademickom roku 2008/2009 
neotvárajú.  

P. prodekanka ďalej predložila návrh dekana na vrátenie prihlášok na štúdium na JLF 
UK v dennej forme študijných programov Fyzioterapia a  Laboratórne vyšetrovacie 
metódy v zdravotníctve (1. stupeň) pre akademický rok 2008/2009. K vráteniu 
prihlášok pristúpila JLF UK z dôvodu, že došlo k zmenám v podmienkach na 
zabezpečenie úrovne vzdelávania v nelekárskych študijných programoch v súvislosti 
s komplexnou akreditáciou VŠ a so schválenými kritériami MZ SR pre vydanie kladného 
stanoviska pre AK vlády SR k študijným programom nelekárskych študijných odborov 
pre oblasť zdravotníctva a JLF UK nespĺňa stanovené kritériá na uskutočňovanie štúdia 
v týchto študijných programoch. JLF UK ponúkne prihláseným uchádzačom možnosť 
zmeny študijného programu na študijný program Ošetrovateľstvo alebo Verejné 
zdravotníctvo. V prípade, že uchádzač nebude mať záujem o zmenu študijného programu, 
tak sa mu prihláška a poplatok za prijímacie konanie vráti.  

Záver: AS schválil predložený návrh. 



c/  P. prodekan Mokrý informoval, že na fakultnom serveri bol spustený portál JLF UK pre 
multimediálnu podporu výučby klinických a zdravotníckych disciplín, ktorý je prístupný  
priamo cez http://portal.jfmed.uniba.sk. 

d/ P. prodekan Staško informoval: 

- že v rámci prijímacieho konania na doktorandské štúdium v akademickom roku 
2008/2009 je možné sa prihlásiť na 13 študijných odborov; 

- že na Vedeckú radu JLF UK bude predložený nový študijný poriadok kreditového 
systému doktorandského štúdia vypracovaný v súlade s novou smernicou rektora UK 
o organizácii doktorandského štúdia na UK; 

- informoval, že 23. – 24. 4. 2008 sa na JLF UK bude konať 29. Študentská vedecká 
konferencia za podpory projektu ESF, na ktorej sa zúčastnia zástupcovia LF zo 
Slovenska aj zo zahraničia. 

e/ P. tajomníčka informovala: 

- že príkazy rektora UK nie sú zverejňované na internetovej stránke UK, ale v písomnej 
forme sú k dispozícii na sekretariáte dekana JLF UK a na príslušnom referáte; 

- o príkaze rektora UK č. 4/2008 - Plán dovoleniek na rok 2008, podľa ktorého fakulta 
musí plán dovoleniek vypracovať do 31. 3. 2008 a musí zabezpečiť hromadné 
čerpanie dovolenky v čase od 22. 12. 2008 do 5. 1. 2009; 

- o vydaní príkazu dekana č. 5/2008 o opatreniach na skvalitnenie práce s dohodami 
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru na JLF UK, ktorý bol prijatý 
v súlade s príkazom rektora UK č. 1/2008; 

- o pláne údržby a opráv nehnuteľnosti na Malej Hore 5 (Štefánikov ústav), ktorý JLF 
UK vypracovala a predložila prezidentke SČK na základe predchádzajúcich rokovaní 
v súvislosti so zabezpečením základnej prevádzky objektu. SČK na základe tohto 
plánu vypracuje priority opráv a údržby, ktoré budú ako vlastníci nehnuteľnosti 
realizovať z výnosov z nájomného; 

- o predložení Dlhodobého zámeru JLF UK na roky 2008 – 2013 na schválenie na 
najbližšie zasadanie AS; 

- o výzve MŠ SR vyhlásenej v rámci Operačného programu výskum a vývoj na 
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu infraštruktúry 
vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu. JLF UK na 
túto výzvu zareagovala a pripravila návrh v maximálnej možnej výške príspevku, t.j. 
150 miliónov Sk na rekonštrukcia a úpravu posluchární v Aule, obidvoch ŠD, 
teoretických ústavoch na Malej Hore 4, objektov na Sklabinskej ul. a na zavedenie 
IKT technológií na fakulte. Rektor UK vyzval súčasti UK, aby predkladali návrhy, 
ktoré budú zapracované do jediného projektu za UK. V rámci tohto projektu požiadala 
UK fakultu o odsúhlasenie zriadenia serverovne UK na ŠD v Martine; 

- o predbežnom rozpise dotácií štátneho rozpočtu na r. 2008 na JLF UK, podľa ktorého  
na kategóriu Tovary a služby je pridelená čiastka 4,137 tis. Sk nepostačujúca a bude 
potrebné ju dotovať z nedotačných prostriedkov fakulty. Na mzdy navrhovaná čiastka 
(87 mil. Sk) je postačujúca a na kategóriu Veda a výskum je navrhnutá čiastka (7 mil. 
Sk) oproti roku 2007 nižšia. Zároveň požiadala prítomných, aby pracoviská získavali 
prostriedky na svoju činnosť prostredníctvom grantov a projektov; 



- o pripomienkovaní Štatútu UK, a to k článkom, v ktorých sa hovorí o príspevkoch do 
celouniverzitných fondov z príjmov zo školného fakúlt. 

 

K bodu 11/ 

 Dr. Tomáš Turčan, interný doktorand JLF UK opakovane predložil požiadavku 
interných doktorandov, ktorú podpísalo 50 doktorandov, o zmenu volebných oblastí v rámci 
komory študentov AS s vytvorením samostatnej volebnej oblasti pre interných doktorandov. 
Žiadosť predložili vzhľadom k súčasnému počtu doktorandov dennej formy štúdia (67 
interných doktorandov k 31. 10. 2007) a špecifikám vyplývajúcim z tohto štúdia, na základe 
čoho vzniká potreba mať svojho zástupcu v AS fakulty. 

Predsedníčka AS informovala, že predsedníctvo AS sa na svojom zasadaní dňa 25. 3. 
2008 zaoberalo žiadosťou interných doktorandov a považuje ju za opodstatnenú. Vzhľadom 
k tomu, že voľby do Komory študentov sa uskutočnili 26. 2. 2008 na funkčné obdobie od 6. 
marca 2007 do 5. marca 2011, zmenou volebných oblastí by sa musela Komora študentov 
v tomto zložení rozpustiť a museli by sa uskutočniť nové voľby. Predsedníctvo AS 
odporučilo, aby všetky žiadosti na zmenu volebných oblastí v AS sa predkladali rok pred 
koncom funkčného obdobia komôr. 

Prof. Hanáček navrhol, aby sa uvedený problém dočasne riešil tak, že zástupca 
doktorandov bude oficiálne pozývaný na rokovania AS JLF UK. 

Juraj Sokol, predseda KŠ uviedol, že komora študentov sa na svojom najbližšom 
zasadaní bude uvedenou žiadosťou znovu zaoberať a o záveroch bude informovať 
predsedníctvo AS a AS. 

Predsedníčka AS odporučila, aby sa zástupcovia doktorandov zúčastňovali zasadnutí 
AS do doby definitívneho vyriešenia uvedenej požiadavky a zároveň ich touto formou 
pozvala na všetky ďalšie zasadania AS. 

 

UZNESENIA: 

 

1/2008 

AS JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 pís. h/ zákona o vysokých školách berie na vedomie 
navrhované študijné programy a odbory uskutočňované na JLF UK a odporúča Vedeckej rade 
JLF UK návrh schváliť. AS JLF UK zároveň poveruje Komoru študentov AS v súlade s § 30 
ods. 1 pís. c/ zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách určiť dvoch zástupcov študentov, 
ktorí sa zúčastnia rokovania vedeckej rady fakulty o návrhu študijných programov a odborov 
uskutočňovaných na JLF UK. 

 

2/2008 

AS JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 pís. h/ zákona o vysokých školách berie na  vedomie návrh 
študijného programu Všeobecné lekárstvo a návrh nelekárskych študijných programov 
(Ošetrovateľstvo, Verejné zdravotníctvo, Rádiologická asistencia, Fyzioterapia, Laboratórne 
vyšetrovacie metódy, Pôrodná asistencia, Zubná technika) realizovaných na JLF UK 
v akademickom roku 2008/2009 a odporúča Vedeckej rade JLF UK návrhy schváliť 
s pozmeňujúcim návrhom, aby predmet Klinická farmakológia v 5. ročníku štud. programu 
Všeobecné lekárstvo bol zaradený medzi povinne voliteľné predmety. 



3/2008 

AS JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 pís i/ zákona o vysokých školách schvaľuje podmienky 
prijatia na štúdium magisterských študijných programov na JLF UK pre akademický rok 
2008/2009. Zároveň vyjadruje nesúhlas so znením ods. 7 v § 57 zákona o vysokých školách: 
„Podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa v zdravotníckych 

študijných odboroch je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v príslušnom študijnom 
odbore a najmenej jeden rok odbornej zdravotníckej praxe v zdravotníckom zariadení.“  

 

4/2008 

AS JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 pís. i/ zákona o vysokých školách schvaľuje doplnenie 
a zmenu Uznesenia AS JLF UK č. 37/2007 o organizačnom zabezpečení a podmienkach na 
prijatie na doktorandské štúdium na JLF UK na akademický rok 2008/2009. 

 

5/2008 

AS JLF UK v súlade s Čl. 16 ods. 1 pís. f/ Štatútu JLF UK schvaľuje zmenu počtu miest 
a štruktúry zamestnancov JLF UK nasledovne: 
a/  znižuje sa počet zamestnancov Oddelenia vnútornej prevádzky JLF UK o 3 pracovné 

miesta; 
b/  preraďuje sa 1 pracovné miesto vysokoškolského učiteľa z Kliniky pracovného lekárstva 

a toxikológie JLF UK a MFN na Ústav verejného zdravotníctva JLF UK. 

 

6/2008 

AS JLF UK schvaľuje zmenu prílohy č. 2 a prílohy č. 3 k uzneseniu AS JLF UK č. 35/2007 
o použití finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK na rok 
2008. 

 

7/2008 

AS JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 pís. d/ zákona o VŠ schvaľuje vymenovanie prof. MUDr. 
Jána Slezáka, DrSc. za člena Vedeckej rady JLF UK na funkčné obdobie do 28. 2. 2011. 

 

 

V Martine dňa 11. 4. 2008 

 

 
 
 

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD. 
predsedníčka AS JLF UK 

 


