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

Komenského v Martine konaného dňa 1. decembra 2008 
 

Prítomní:  

- členovia AS: doc. MUDr. K. Adamicová, PhD., mim. prof., doc. MUDr. M. Adamkov, 
PhD., doc. Ing. H. Baráni, CSc., prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD., doc. RNDr. A. Drgová, 
CSc., prof. MUDr. J. Hanáček, CSc., doc. MUDr. I. Kocan, CSc., MUDr. B. Kolarovszki, 
Ing. A. Lepejová, CSc., doc. MUDr. Y. Mellová, CSc., prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc., 
MUDr. S. Richterová, PhD., doc. MUDr. J. Sadloňová, CSc., doc. MUDr. J. Višňovský, 
CSc., mim. prof., prof. MUDr. M. Zibolen, CSc., doc. Mgr. K. Žiaková, PhD., mim. prof., 
A. Antošíková, Z. Babišová, M. Čiliak, A. Kurhajcová, A. Rosík, M. Sharma, J. Sokol, L. 
Stodola, M. Strachan 

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

Ospravedlnení:  

- členovia AS: prof. MUDr. P. Bánovčin, CSc., doc. MUDr. K. Kajo, PhD., Mgr. S. 
Kelčíková, PhD., prof. MUDr. J. Kliment, CSc., MUDr. A. Mikolajčík, PhD., prof. MUDr. 
M. Mokáň, DrSc., doc. MUDr. B. Sániová, PhD., Š. Čurillová, V. Kostelník, V. Timková 

- členovia Vedenia JLF UK: prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc., doc. RNDr. S. Fraňová, 
PhD. 

V čase plánovaného začiatku rokovania o 13.00 hod. Akademický senát JLF UK 
(ďalej len „AS a „JLF UK“) nebol uznášaniaschopný, nakoľko žiadny člen Komory študentov 
nepodpísal prezenčnú listinu. Dôvodom boli rozdielne stanoviská Predsedníctva AS UK 
a Vedenia UK k príslušnému článku Štatútu JLF UK týkajúceho sa spôsobu prijímania 
platných uznesení senátu. Predsedníctvo AS JLF UK sa dohodlo, že AS bude pri hlasovaní 
postupovať podľa pôvodného ods. 6, 7 čl. 19 štatútu JLF UK. Členovia Komory študentov 
podpísali prezenčnú listinu, čím sa AS stal uznášaniaschopný. Zasadanie viedla prof. MUDr. 
Andrea Čalkovská, PhD., predsedníčka AS.  

Predsedníčka AS navrhla doplniť do programu ďalší bod rokovania „Návrh dekana na 
zmenu funkčnej štruktúry pedagogických zamestnancov Ústavu farmakológie JLF UK“ ako 
bod č. 4. 

AS JLF UK hlasovaním schválil nasledovný program zasadania: 

P r o g r a m: 
1. Návrh dekana na zmenu Štatútu JLF UK 

a/ zmena čl. 23 a čl. 13 ods. 2 
b/ zmena čl. 19 ods. 6, 7 

2. Návrh dekana na zmenu Študijného poriadku pre špecializačné štúdium na JLF UK 
3. Návrh dekana na organizačné zabezpečenie a podmienky prijatia na doktorandské štúdium 

na JLF UK na akademický rok 2009/2010 
4. Návrh dekana na zmenu funkčnej štruktúry pedagogických zamestnancov Ústavu 

farmakológie JLF UK 
5. Informácie členov Vedenia JLF UK 
6. Rôzne 
 



K bodu 1/ 

 P. dekan predložil návrhy na zmenu Štatútu JLF UK schváleného na zasadaní AS JLF 
UK dňa 25. septembra 2008. Zmeny vychádzajú z požiadavky predloženej Predsedníctvom 
AS UK v rámci schvaľovacieho procesu štatútu našej fakulty Akademickým senátom UK 
a týkajú sa zosúladenia s ustanoveniami Štatútu UK: 

a/  - upravené celé znenie čl. 23 Vymenovanie dekana, voľby kandidáta na dekana podľa 
Štatútu UK na základe uznesenia AS UK prijatého dňa 22. októbra 2008, v ktorom sa 
schválil jednotný postup voľby dekanov na fakultách UK podľa čl. 24 Štatútu UK; 

 - upravené znenie čl. 13 ods. 2, v ktorom sa navrhuje zosúladiť členstvo fakultnej 
Volebnej komisie pre voľby do AS UK podľa ustanovení Štatútu UK nasledovne: 

Pôvodný návrh: 

(2) Akademický senát fakulty na základe oznámenia AS UK o konaní volieb do AS UK 
vyhlási voľby, stanoví termín a miesto konania volieb na fakulte a zvolí volebnú 
komisiu fakulty, ktorá organizuje priebeh volieb na fakulte.  

Pozmeňovací návrh: 

(2) Akademický senát fakulty na základe oznámenia AS UK o konaní volieb do AS UK 
vyhlási voľby, stanoví termín a miesto konania volieb na fakulte a zvolí volebnú 
komisiu fakulty z členov senátu fakulty, ktorá organizuje priebeh volieb na fakulte.  

K uvedeným návrhom predložili súhlasné stanoviská Právna, Vedecká komisia a Komisia 
pre rozpočet a hospodárenia AS. Pedagogická komisia odporučila schváliť zmenu čl. 23 
a neodporučila schváliť zmenu čl. 13 ods. 2. Komora zamestnancov a Komora študentov 
AS odporučili návrhy schváliť. 

b/  - upravené znenie čl. 19 ods. 6, 7 týkajúci sa schvaľovania uznesení senátu fakulty, ktorý 
bol upravený na základe odporučenia predsedníctva AS UK: „aby boli zjednotené 
jednotlivé články Štatútu JLF UK v súlade so Štatútom UK a nerealizovať odlišnosti.“: 

Pôvodný návrh: 

(6) Senát je schopný sa uznášať, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina členov 
komory zamestnancov a nadpolovičná väčšina členov Komory študentov.  

(7) Na platné uznesenie senátu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných 
členov komory zamestnancov a nadpolovičnej väčšiny prítomných členov Komory 
študentov. V prípadoch uvedených v čl. 18 ods. 2 tohto štatútu senát rozhoduje tajným 
hlasovaním. 

Pozmeňovací návrh: 

(6) Senát je schopný uznášať sa, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jeho 
členov. 

(7) Na platné uznesenie senátu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných 
členov senátu.  V prípadoch uvedených v čl. 18 ods. 2 tohto štatútu senát rozhoduje 
tajným hlasovaním.  

K uvedenému návrhu predložili stanoviská stále komisie AS JLF UK. Právna komisia si 
vyžiadala stanovisko prorektorky UK JUDr. Duračinskej, ktorá tlmočila pozitívny postoj 
rektora UK doc. Gahéra k zohľadneniu špecifík fakulty, týkajúcich sa schvaľovania 
dokumentov v AS. Na základe tohto stanoviska Právna komisia návrh nepodporila. 
Pedagogická komisia neprijala jednoznačné stanovisko a odporučila tento bod ešte 



prediskutovať v komisii v priebehu zasadania AS, Vedecká komisia prijala súhlasné 
stanovisko a Komisia pre rozpočet a hospodárenie prijala  súhlasné stanovisko v pomere 5 
za a 4 proti. Komora zamestnancov odporučila návrh schváliť a Komora študentov 
vyslovila nesúhlas s predloženým návrhom. 

Prof. Zibolen v diskusii navrhol ponechať čl. 19 v pôvodnom znení. V diskusii vystúpil aj 
p. dekan, ktorý uviedol, že predložiť uvedený návrh považoval za povinnosť dekana a 
samozrejme bude plne a neosobne akceptovať výsledok hlasovania AS. 

Záver: Akademický senát JLF UK hlasovaním schválil zmenu celého znenia čl. 23 a ods. 2 
čl. 13 Štatútu JLF UK a neschválil zmenu ods. 6 a 7 čl. 19 Štatútu JLF UK. AS prijal 
k tomuto bodu uznesenie č. 44/2008. Celé znenie návrhu Štatútu JLF UK je uvedené v prílohe 
zápisnice č. 1. 
 
K bodu 2/ 

  P. dekan na základe návrhu z pracovného stretnutia hlavných garantov špecializačných 
odborov a po schválení vo Vedení JLF UK dňa 11. 11. 2008 predložil návrh na doplnenie 
Študijného poriadku špecializačného štúdia na JLF UK v čl. 1 o nový odsek č. 6, ktorý rieši 
zaraďovanie doktorandov dennej formy do špecializačného štúdia. 

Znenie doplňovaného odseku: 

„6. Doktorandi dennej formy štúdia môžu o zaradenie do špecializačného študijného 
odboru požiadať po úspešnom vykonaní dizertačnej skúšky. Špecializačné štúdium 
musí potvrdzovať osobnú účasť zdravotníckeho pracovníka na aktivitách 
vymedzených v akreditovanom špecializačnom študijnom programe príslušného 
odboru a tieto aktivity nemožno vykazovať ako súčasť doktorandského štúdia.“ 

 
K návrhu predložili súhlasné stanoviská Právna a Pedagogická komisia, Komora 
zamestnancov a Komora študentov AS. 

Záver: AS jednohlasne schválil predložený návrh a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 
45/2008. Upravené znenie Študijného poriadku špecializačného štúdia na JLF UK je uvedené 
v prílohe zápisnice č. 2/2008. 

 P. dekan poďakoval za schválenie návrhu. 
 
K bodu 3/ 

 P. dekan predložil návrh na organizačné zabezpečenie a podmienky prijatia na 
doktorandské štúdium na JLF UK v akademickom roku 2009/2010. 

 K návrhu predložili súhlasné stanoviská Pedagogická komisia, Komora zamestnancov 
a Komora študentov AS. 

Záver: AS jednohlasne schválil predložený návrh a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 
46/2008. Celé znenie uznesenia je uvedené v prílohe zápisnice č. 3/2008. 

 P. dekan poďakoval za schválenie návrhu. 
 
K bodu 4/ 

 P. dekan predložil návrh na zmenu funkčnej štruktúry pedagogických zamestnancov 
Ústavu farmakológie JLF UK, a to zrušiť jedno miesto v kategórii odborný asistent, asistent 
a vytvoriť jedno miesto v kategórii docent. Uvedený návrh bol predložený z dôvodu, že ďalší 
zamestnanec Ústavu farmakológie JLF UK – doc. MUDr. Juraj Mokrý, PhD. úspešne 



habilitoval a na zasadnutí slávnostnej Vedeckej rady UK dňa 28. novembra 2008 mu bol 
odovzdaný dekrét o priznaní vedecko-pedagogickej hodnosti „docent“. 

 K návrhu predložila súhlasné stanovisko Komisia pre rozpočet a hospodárenie AS. 

Záver: AS schválil predložený návrh a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 47/2008. 

 P. dekan poďakoval za schválenie návrhu. 
 
K bodu 5/ 

a/  P. dekan informoval: 

-  o záveroch výjazdového zasadania Kolégia rektora UK konaného v dňoch 19. – 21. 
11. 2008 (stav vyberania školného a poplatkov spojených so štúdiom v ak. r. 
2007/2008 a 2008/2009, schválenie smernice rektora o školnom a poplatkoch 
spojených so štúdiom v ak. r. 2009/2010, vyhodnotenie prijímacieho konania za ak. r. 
2007/2008, informácia o ubytovaní študentov v súlade so smernicou rektora UK, 
schválené zakúpenie programu zameraného na odhaľovanie plagiátov v záverečných 
prácach študentov); 

-  o vianočnom stretnutí zamestnancov JLF UK dňa 18. decembra 2008 v zasadačke 
Vedeckej rady JLF UK. 

b/ P. prodekanka Halašová informovala: 

- o šiestich platných bilaterálnych zmluvách uzatvorených so zahraničnými fakultami, 
v rámci ktorých sa môžu zamestnanci hlásiť na výmenné pobyty; 

- o vykonaní hĺbkového auditu na program Erazmus na fakultách UK; 

- že v súlade s Dlhodobým zámerom UK na roky 2008 – 2013 sa vyžaduje, aby každý 
študent počas štúdia absolvoval aspoň 1 polročný zahraničný pobyt a každý 
zamestnanec aspoň jeden 10-dňový pobyt.  

- že všetky informácie o programe Erazmus sú zverejnené na webovej stránke fakulty. 

c/ P. prodekan Staško informoval: 

- o medzinárodnej doktorandskej konferencii konanej v Hradci Králové v dňoch 26. – 
29. 11. 2008, na ktorej JLF UK zastupovali MUDr. T. Balhárek, a MUDr. Mgr. K. 
Biskupská Boďová; 

- poďakoval za schválenie predložených materiálov. 

d/ P. prodekan Mokrý informoval: 

- o uskutočnení Dňa otvorených dverí 28. 11. 2008 na prezentáciu nelekárskych 
študijných programov a ošetrovateľstva na Ústave nelekárskych študijných 
programoch, na ktorom sa zúčastnilo 100 uchádzačov o štúdium; 

- že testy retenčných vedomostí študentov 3. ročníka JLF UK sa uskutočnili dňa 27. 11. 
2008 a študentov 6. ročníka sa uskutočnia dňa 10. 12. 2008; 

- o zverejnení zoznamu študentov, ktorým bude pridelené motivačné štipendium za 
vynikajúci prospech za ak. rok 2007/2008; 

- o zasadaní Pedagogickej komisie JLF UK dňa 5. 12. 2008, na ktorom bude 
prerokovaný návrh rozvrhov pre letný semester akademického roka 2008/2009 - 
študijný program všeobecné lekárstvo; 



- o termínoch prijímacieho konania na ak. rok 2009/2010 – v dňoch 8. – 12. 6. 2009 
a náhradný termín dňa 15. 6. 2009; 

- o termíne konania promócií absolventov JLF UK pre študijný odbor všeobecné 
lekárstvo a pre magisterské odbory – dňa 26. 6. 2009. 

e/ P. tajomníčka Ing. Červeňová informovala: 

- o pridelení dotácie na zvýšenie štipendií doktorandov o 10 % na realizáciu v roku 
2008; 

- o schválení novely vyhlášky o sociálnych štipendiách zverejnenej v Zbierke zákonov 
pod č. 396/2008 Z.z. a účinnej od 1. 1. 2009 a o príprave príručky MŠ SR k tejto 
problematike; 

- o schválení smernice rektora UK, ktorou sa upravujú podmienky uzatvárania zmlúv 
v súvislosti so štúdiom zahraničných študentov na UK (vnútorný predpis UK č. 
23/2008). JLF UK vyplýva povinnosť odvodu 3 % zo zaplateného zmluvne 
dohodnutého školného do fondu rozvoja UK; 

- o vypracovaní a zaslaní špecifík JLF UK v celkovej výške 3 999 500 € (120,489 tis. 
Sk) k ich uplatneniu na úrovni MŠ SR pri rozdeľovaní finančných prostriedkov 
štátneho rozpočtu na rok 2009, a to na výučbu študentov medicíny a nelekárskych 
študijných programov v zdravotníckom zariadení; na realizáciu a rozvoj programu 
molekulovej biológie, bunkových a tkanivových kultúr a patológie kože JLF UK 
a MFN; na zriadenie špeciálnej učebne pre výučbu fyzioterapie; na prestavbu 
zverinca; na rozvoj transplantačného programu hrudníkovej chirurgie; na špecifické 
diagnostické a vyšetrovacie metódy v pedagogickej oblasti; na vybudovanie osvetlenia 
a prístupových komunikácií na vysokoškolský internát; na vytvorenie a správu portálu 
MEFANET a LMS Moodle; 

- že Rektorát UK rozpustil na fakulty prostriedky určené na realizáciu projektu „Student 
II„ pričom pre JLF UK bola vyčlenená čiastka 1,905.700,– Sk, ktorá bude použitá na 
úhradu energií, na stravu zamestnancov, na prídel do Sociálneho fondu a úhradu 
ostatných v rozpočte nepokrytých výdavkov;  

- o vypísaných výberových konaniach na 2 funkčné miesta docentov v študijných 
odboroch lekárska biológia a normálna a patologická fyziológia, na 2 miesta 
odborných asistentov na Ústave mikrobiológie a imunológie a o príprave výberových 
konaní na obsadenie 2 funkčných miest profesorov v študijných odboroch hygiena 
a ošetrovateľstvo; 

- o spracovaní zúčtovania počtu študentov a počtu hodín praktickej výučby na 
klinických pracoviskách MFN na jedného študenta v zimnom semestri ak. r. 
2008/2009; 

- o podpísaní Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na r. 2009, ktorá je zverejnená aj na 
webovej stránke fakulty v časti Legislatíva; 

- o návrhu poplatkov za habilitačné a inauguračné konania na JLF UK prerokovaného 
vo Vedení JLF UK, ktorý bude predložený na schválenie rektorovi UK.  

 
K bodu 6/ 

 P. dekan informoval o zaregistrovaní projektu JLF UK na MŠ SR vypracovaného 
v rámci opatrenia 5.1. „Podpora infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok 
vzdelávacieho procesu pre Operačný program výskum a vývoj“ a o zaregistrovaní troch 



projektov JLF UK - centier excelentnosti vypracovaných v rámci opatrenia 2.1 „Podpora sietí 
excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora 
nadregionálnej spolupráce“. 
 
P. predsedníčka ukončila zasadanie AS. 
 
 
UZNESENIA 
 
 
44/2008 

AS JLF UK schvaľuje upravené znenie čl. 23 Štatútu JLF UK podľa čl. 24 Štatútu UK 
a zmenu v ods. 2 čl. 13 Štatútu JLF UK. AS JLF UK neschvaľuje zmenu ods. 6 a 7 čl. 19 
Štatútu JLF UK. AS JLF UK odporúča dekanovi schválené zmeny zapracovať do návrhu 
Štatútu JLF UK a predložiť ho v súlade s § 9 ods. 1 pís. b) zákona o vysokých školách na 
schválenie Akademickému senátu Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

45/2008 

AS JLF UK schvaľuje doplnenie čl. 1 Študijného poriadku špecializačného štúdia na JLF UK 
v Martine o ods. 6. 

 

46/2008 

AS JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 pís. i/ zákona o vysokých školách schvaľuje organizačné 
zabezpečenie a podmienky prijatia na doktorandské štúdium na JLF UK na akademický rok 
2009/2010.  

 

47/2008 

AS JLF UK v súlade s Čl. 16 ods. 1 písm. f) Štatútu JLF UK schvaľuje zmenu počtu miest 
a štruktúry profesorov, docentov a ostatných pedagogických zamestnancov Ústavu 
farmakológie JLF UK nasledovne: 

a/ ruší sa 1 miesto v kategórii odborný asistent, asistent, 
b/ zriaďuje sa 1 miesto v kategórii docent. 

Funkčná štruktúra pedagogických zamestnancov Ústavu farmakológie JLF UK je po úprave 
nasledovná: 
Študijný odbor / pracovisko Profesor Docent Odborný asistent, 

asistent 
Spolu 

7.3.2 – Farmakológia 
v tom Ústav farmakológie 

2 
2 

2 
2 

1 
1 

5 
5 

 
 
V Martine dňa 10. 12. 2008 

 
 

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


