Zápisnica
zo zasadania Akademického senátu Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine
konaného dňa 12. decembra 2011
Prítomní:
- členovia AS: doc. MUDr. M. Adamkov, CSc., mim. prof., doc. Mgr. M. Bašková, PhD., Mgr.
I. Bóriková, PhD., doc. RNDr. A. Drgová, CSc., prof. MUDr. K. Javorka, DrSc., prof. RNDr. P.
Kaplán, CSc., RNDr. Z. Lasabová, PhD., Ing. A. Lepejová, CSc., doc. MUDr. J. Ľupták, PhD.,
doc. MUDr. Y. Mellová, CSc., prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc., MUDr. E. Nováková, PhD.,
doc. MUDr. J. Sadloňová, CSc., 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., M. Bánová, A. Fullová, D. Gočová, J. Holjenčík, M. Kendra, I. Majling, L. Stodola, MUDr.
J. Siváková
- členovia Vedenia: prof. MUDr. J. Danko, CSc., prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD., prof.
MUDr. P. Galajda, CSc., doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. prof., doc. MUDr. O. Osina, PhD.,
doc. MUDr. R. Péčová, PhD., Ing. Ľ. Červeňová
Ospravedlnení:
- členovia AS: prof. MUDr. K. Adamicová, PhD., prof. MUDr. P. Bánovčin, CSc., MUDr. B.
Kolarovszki, PhD., MUDr. A. Mikolajčík, PhD., prof. MUDr. M. Mokáň, DrSc., FRCP Edin., A.
Antošíková, T. Buday, K. I. Holm, K. Jánošíková
Akademický senát JLF UK (ďalej len „AS“) bol uznášaniaschopný. Zasadanie viedla
predsedníčka AS prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc.
P. predsedníčka AS JLF UK predloţila a AS schválil nasledovný program zasadania:
Doplnenie stálych komisií Akademického senátu JLF UK o novozvolené členky študentskej
časti Akademického senátu JLF UK
2. Správa o činnosti Predsedníctva Akademického senátu a Akademického senátu JLF UK za
akademický rok 2010/2011
3. Návrh dekana na vymenovanie prodekana JLF UK
4. Návrh dekana na financovanie platových náleţitostí súvisiacich so zavedením Hirschovho
indexu
5. Návrh dekana na financovanie pripojenia nového Chirurgického pavilónu v UNM do siete
JLF UK
6. Návrh dekana na podmienky prijatia na štúdium študijných programov 2. stupňa na JLF UK
pre akademický rok 2012/2013
7. Návrh dekana o organizačnom zabezpečení a podmienkach prijatia na doktorandské štúdium
na akademický rok 2012/2013
8. Návrh dekana na zmenu rozhodnutia o úhrade za ďalšie vzdelávanie zdravotníckych
pracovníkov na JLF UK
9. Návrh dekana na zriadenie Centra paliatívnej starostlivosti Bjørnstjerna Bjørnsona
10. Informácie členov Vedenia JLF UK
11. Rôzne
1.

K bodu 1/
Predsedníctvo AS na návrh študentskej časti AS JLF UK predloţilo návrh na doplnenie
stálych komisií Akademického senátu JLF UK o novozvolené členky študentskej časti
Akademického senátu JLF UK nasledovne:
- Dašu Gočovú, štud. 4. roč., za členku Pedagogickej komisie AS,
- Annu Fullovú, štud. 1. roč., za členku Vedeckej komisie AS.
AS o návrhu hlasoval tajne. Zápisnica o výsledku tajného hlasovania je zaloţená v dokumentácii
AS.
Záver: Akademický senát JLF UK v súlade s Čl. 34 Rokovacieho poriadku Akademického senátu
JLF UK zvolil Dašu Gočovú za členku Pedagogickej komisie AS JLF UK a Annu Fullovú za
členku Vedeckej komisie AS JLF UK. Aktuálne zloţenie stálych komisií AS je uvedené v prílohe
zápisnice č. 1.

K bodu 2/
Predsedníctvo AS predloţilo AS v písomnej podobe Správu o činnosti Predsedníctva
Akademického senátu JLF UK a Správu o činnosti Akademického senátu JLF UK za akademický
rok 2010/2011. Zamestnanecká aj Študentská časť AS odporučili správy o činnosti schváliť.
Záver: Akademický senát JLF UK prijal k tomuto bodu uznesenia č. 43 a 44/2011. Správa
o činnosti Predsedníctva AS JLF UK je uvedená v prílohe zápisnice č. 2 a Správa o činnosti
Akademického senátu JLF UK je uvedená v prílohe zápisnice č. 3 a bude zverejnená na
internetovej stránke fakulty.

K bodu 3/
P. dekan predloţil návrh na vymenovanie doc. RNDr. Eriky Halašovej, PhD. za
prodekanku JLF UK pre pedagogickú činnosť v študijnom programe všeobecné lekárstvo pre
študentov študujúcich v anglickom jazyku a zahraničné vzťahy.
AS o návrhu hlasoval tajne. Zápisnica o výsledku hlasovania je zaloţená v dokumentácii
AS.
Výsledok tajného hlasovania: 25 za, 1 proti.
Záver: Akademický senát JLF UK schválil návrh dekana a prijal k tomuto bodu uznesenie č.
45/2011.
P. dekan poďakoval za podporu predloţeného návrhu.

K bodu 4/
P. dekan predloţil návrh na financovanie platových náleţitostí súvisiacich so zavedením
Hirschovho indexu vo výške 26 700 € mesačne, t.j. 160 200 € do konca roka 2011, ktoré budú
kryté z príjmu zo školného študentov študujúcich v jazyku anglickom.

Návrh prerokovala Komisia pre rozpočet a hospodárenie AS, ktorá odporučila návrh
schváliť. Zamestnanecká a Študentská časť AS, ako aj Predsedníctvo AS odporučili návrh
schváliť.
Záver: Akademický senát JLF UK schválil predloţený návrh dekana a prijal k tomuto bodu
uznesenie č. 46/2011.
P. dekan poďakoval za podporu predloţeného návrhu.

K bodu 5/
P. dekan predloţil návrh na financovanie pripojenia nového Chirurgického pavilónu
v UNM do siete JLF UK v predpokladanej výške 10 000 €.
Návrh prerokovala Komisia pre rozpočet a hospodárenie AS, ktorá odporučila návrh
schváliť. Návrh podporili aj Zamestnanecká a Študentská časť AS a Predsedníctvo AS.
Záver: Akademický senát JLF UK schválil návrh dekana a prijal k tomuto bodu uznesenie č.
47/2011.
P. dekan poďakoval za podporu predloţeného návrhu.

K bodu 6/
P.dekan predloţil návrh na podmienky prijatia na štúdium študijných programov 2. stupňa
na JLF UK pre akademický rok 2012/2013. Podmienky prijatia sa oproti predchádzajúcemu roku
nemenia.
Návrh prerokovala Pedagogická komisia AS, ktorá odporučila návrh schváliť. Návrh
podporili aj Predsedníctvo AS a Zamestnanecká a Študentská časť AS.
Záver: Akademický senát JLF UK schválil návrh dekana a prijal k tomuto bodu uznesenie č.
48/2011. Celé znenie uznesenia je uvedené v prílohe zápisnice č. 4.
P. dekan poďakoval za podporu predloţeného návrhu.

K bodu 7/
P. dekan predloţil návrh na organizačné zabezpečenie a podmienky prijatia na
doktorandské štúdium na JLF UK pre akademický rok 2012/13 v 14 študijných odboroch. V
návrhu je zapracované aj 2. kolo prijímacieho konania.
Návrh prerokovala Pedagogická a Vedecká komisia AS, ktoré odporučili návrh schváliť.
Vedecká komisia zároveň navrhla, aby v časti školné boli upresnené podmienky, za ktorých môţe
dekan zníţiť alebo odpustiť platenie školného študentom, ktorí ukončili štúdium v anglickom
jazyku a boli aktívni v ŠVOČ. Akademický senát JLF UK však nesúhlasil udeľovať výnimku
niektorým študentom.

Predsedníctvo AS, Zamestnanecká a Študentská časť AS odporučili návrh schváliť.
Záver: Akademický senát JLF UK schválil predloţený návrh dekana a prijal k tomuto bodu
uznesenie č. 49/2011. Celé znenie uznesenia je uvedené v prílohe zápisnice č. 5.
P. dekan poďakoval za schválenie predloţeného návrhu.

K bodu 8/
P. dekan predloţil návrh na doplnenie rozhodnutia o úhrade za ďalšie vzdelávanie
zdravotníckych pracovníkov na JLF UK. Návrh sa predloţil na základe súhlasu Ministerstva
zdravotníctva SR na realizáciu doplnkovej prípravy pre získanie špecializácie v odbore všeobecné
lekárstvo (ako doplnenie k rozhodnutiu o akreditácii študijného programu všeobecné lekárstvo).
Uvedená doplnková príprava trvá šesť mesiacov a dva týţdne a je určená uţ pre lekárov –
špecialistov v zmysle legislatívy platnej v rámci EU. Výška úhrady za takého špecializačné
štúdium sa navrhla vo výške 995 Eur.
Návrh prerokovala Komisia pre rozpočet a hospodárenie AS, ktorá odporučila návrh
schváliť. Predsedníctvo AS, Zamestnanecká a Študentská časť AS tieţ odporučili návrh schváliť.
Záver: Akademický senát JLF UK schválil návrh dekana a prijal k tomuto bodu uznesenie č.
50/2011. Celé znenie uznesenia je uvedené v prílohe zápisnice č. 6.
P. dekan poďakoval za schválenie predloţeného návrhu.

K bodu 9/
P. dekan predloţil AS návrh na zriadenie Centra paliatívnej starostlivost Bjornsterna
Bjornsona. Návrh vyplýva z potreby zriadenia takéhoto zariadenia v našom regióne a z moţnosti
získať na činnosť takéhoto centra finančné prostriedky a dotácie v rámci rôznych medzinárodných
projektov a grantov.
Návrh prerokovali Komisia pre rozpočet a hospodárenie a Vedecká komisia AS. Komisia
pre rozpočet a hospodárenia AS odporučila zriadenie centra schváliť v prípade, ţe centrum si bude
zabezpečovať samofinancovanie a nebude finančne zaťaţovať fakultu. Vedecká komisia AS
taktieţ odporučila zriadenie centra, ale odporučila, aby návrh bol prerokovaný s vedením UNM. P.
dekan uviedol, ţe súčasný minister zdravotníctva nesúhlasí so zriaďovaním takýchto centier
v nemocniciach, preto sa rokovanie s UNM zatiaľ neuskutočnilo.
Predsedníctvo AS, Zamestnanecká a Študentská časť AS odporučili návrh schváliť.
Záver: Akademický senát JLF UK podporil návrh dekana a prijal k tomuto bodu uznesenie č.
51/2011.
P. dekan poďakoval za podporu predloţeného návrhu.

K bodu 10
a/ P. dekan informoval:
- o vypísaní 2 grantov MŠVVaŠ SR na zriadenie vedeckých centier a vedeckých parkov. Po
konzultácii s Farmaceutickou a Prírodovedeckou fakultou UK Vedenie JLF UK predkladá
zámer podať v spolupráci s týmito fakultami projekt na vedecké centrum, ktoré by malo
sídlo v Martine. V rámci tohto projektu by sa dobudovali predklinické ústavy, zverinec
a ďalšie pracoviská. Akademický senát JLF UK prijal k uvedenému uznesenie č. 52/2011;
- o povinnosti zamestnancov vyčerpať dovolenky do konca roka 2011 v súlade s príkazom
rektora UK;
- o rozhodnutí vedenia JLF UK, ţe záverečné práce študentov budú mať minimálne 30 strán;
- o konaní Vianočného stretnutia dňa 20. decembra 2011 v priestoroch Auly JLF UK.
b/ P. prodekanka Čalkovská:
- informovala, ţe za JLF UK bolo podaných 24 projektov APVV;
- uviedla, ţe za našu fakultu do 2. kola hodnotenia postúpilo 30 projektov VEGA, z toho 29
v rámci komisie pre lekárske a farmaceutické vedy a 1 v rámci komisie vedy o človeku;
- pripomenula povinnosť zodpovedných riešiteľov predloţiť finančné a záverečné správy
projektov VEGA a tieţ grantov UK mladých a uviedla, ţe bola zverejnená nová výzva na
granty UK mladých;
c/ P. prodekan Galajda:
- informoval, ţe na novembrovom zasadnutí Akreditačnej komisie vlády SR bola kladne
posúdená naša ţiadosť na získanie spôsobilosti vykonávať študijný program zubné lekárstvo
a v súčasnosti sa čaká na oficiálne rozhodnutie z MŠVVŠ SR;
- uviedol, ţe na pracoviská bude zaslaná výzva na nahlásenie tém a školiteľov
doktorandského štúdia, ktoré bude potrebné nahlásiť v termíne do 15. 2. 2012 na referát
doktorandského štúdia;
- informoval, ţe do 31.1.2012 je potrebné zaslať na MZ SR ţiadosti o akreditáciu
špecializačných študijných programov. Ţiadosti na certifikačné študijné programy
a programy ďalšieho vzdelávanie je moţné zasielať najneskôr 6 mesiacov pred ich
plánovaným začatím;
- informoval, ţe v roku 2012 sa plánujú školenia garantov špecializačného štúdia a školiteľov
doktorandského štúdia.
d/ P. prodekanka Péčová informovala, ţe pre Vedeckú radu JLF UK bola spracovaná
Hodnotiaca správa pedagogickej činnosti JLF UK.
e/ P. tajomníčka informovala:
- o prebiehajúcich účtovných závierkových prácach za rok 2011,
- o spracovaní analýzy pre MŠVVŠ SR o priebeţnom vývoji očakávanej hospodárskej
situácie fakulty z dotácie štátneho rozpočtu;
- ţe zo Sociálneho fondu JLF UK sú zabezpečené darčekové poukáţky pre zamestnancov JLF
UK;
- o vyplácaní motivačných štipendií študentom fakulty.

K bodu 11/
P. predsedníčka AS JLF UK informovala o záveroch sekcie akademických senátov
z Asociácie LF ČR a SR konanej v dňoch 17. a 18. novembra 2011 v Sielnici:
1. Predsedovia AS sa navzájom informovali o štruktúre, organizácii a fungovaní fakultných AS.
2. Predsedovia AS prejednávali otázku komunikácie senátov smerom k vedeniu fakúlt,
akademickej obci a univerzitnému senátu.
3. Predsedovia AS diskutovali o potrebe vyriešiť problém jasnej definície člena akademickej
obce s právom voliť a byť volený do orgánov akademickej samosprávy, ako aj o tom kto o tejto
spornej otázke rozhodne.

UZNESENIA:
43/2011
Akademický senát JLF UK v súlade s čl. 14 ods. 10 Štatútu JLF UK berie na vedomie Správu
o činnosti Predsedníctva Akademického senátu JLF UK za akademický rok 2010/2011.
44/2011
Akademický senát JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 písm. l) zákona o vysokých školách schvaľuje
Správu o činnosti Akademického senátu JLF UK za akademický rok 2010/2011.
45/2011
Akademický senát JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 písm. c) zákona o vysokých školách schvaľuje
návrh dekana na menovanie doc. RNDr. Eriky Halašovej, PhD. za prodekanku JLF UK na
funkčné obdobie od 13. 12. 2011 do 12. 12. 2015.
46/2011
Akademický senát JLF UK súhlasí s financovaním platových náleţitostí súvisiacich so zavedením
Hirschovho indexu z príjmu zo školného študentov študujúcich v jazyku anglickom.
47/2011
Akademický senát JLF UK súhlasí s financovaním pripojenia nového Chirurgického pavilónu
v UNM do siete JLF UK z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK v celkovej výške 10
tis. Eur.
48/2011
Akademický senát JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 písm. i) zákona o vysokých školách schvaľuje
podmienky prijatia na štúdium študijných programov 2. stupňa na JLF UK pre akademický rok
2012/2013.
49/2011
Akademický senát JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 písm. i) zákona o vysokých školách schvaľuje
organizačné zabezpečenie a podmienky prijatia na doktorandské štúdium na JLF UK pre
akademický rok 2012/2013.
50/2011
Akademický senát JLF UK schvaľuje doplnenie rozhodnutia dekana o úhrade za ďalšie
vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov na JLF UK.

51/2011
Akademický senát JLF UK podporuje zriadenie Centra paliatívnej starostlivosti Bjørnstjerna
Bjørnsona.
52/2011
Akademický senát JLF UK súhlasí a podporuje snahu Vedenia JLF UK týkajúcu sa získania
grantu v rámci výzvy MŠVVaŠ SR na zriadenie Martinského centra pre biomedicínu v partnerstve
s Farmaceutickou a Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave.

V Martine dňa 19. decembra 2011

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

