Zápisnica
zo zasadania Akademického senátu Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine
konaného dňa 14. februára 2012
Prítomní:
- členovia AS: doc. MUDr. M. Adamkov, CSc., mim. prof., prof. MUDr. K. Adamicová, PhD.,
prof. MUDr. P. Bánovčin, CSc., doc. Mgr. M. Bašková, PhD., Mgr. I. Bóriková, PhD., doc.
RNDr. A. Drgová, CSc., prof. MUDr. K. Javorka, DrSc., prof. RNDr. P. Kaplán, CSc., MUDr. B.
Kolarovszki, PhD., RNDr. Z. Lasabová, PhD., Ing. A. Lepejová, CSc., doc. MUDr. J. Ľupták,
PhD., doc. MUDr. Y. Mellová, CSc., MUDr. Anton Mikolajčík, PhD., 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., A. Antošíková, M. Bánová, T. Buday, A.
Fullová, D. Gočová, J. Holjenčík, K.I. Holm, K. Jánošíková, 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., doc. RNDr. Erika Halašová, PhD., Ing. Ľ. Červeňová
Ospravedlnení:
- členovia AS: prof. MUDr. M. Mokáň, DrSc., FRCP Edin.
Akademický senát JLF UK (ďalej aj „AS“) bol uznášaniaschopný. Zasadanie viedla
predsedníčka AS prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc, ktorá v úvode odporučila členom AS
zmenu v pôvodnom programe AS. Navrhovaná zmena sa týkala odčlenenia zmeny organizačnej
štruktúry Ústavu verejného zdravotníctva z bodu 7 „Návrh dekana na počet a štruktúru
zamestnancov pracovísk JLF UK a UNM „ a uviesť ho v programe AS ako samostatný bod 6.
Členovia AS jednomyseľne podporili tento návrh a schválili nasledovný program
zasadania:
Návrh dekana na vymenovanie doc. RNDr. Eriky Halašovej, PhD. za členku VR JLF UK
Návrh dekana na vyslovenie súhlasu na určenie stavby telocvične za prebytočný majetok
Návrh dekana na zriadenie Kliniky hrudníkovej chirurgie JLF UK a UNM
Podmienky prijatia na štúdium Zubného lekárstva na akademický rok 2012/2013
Návrh dekana na zmenu štruktúry Chirurgickej kliniky a organizačného zabezpečenia
výučby v úrazovej chirurgii
6. Návrh na zmenu organizačnej štruktúry Ústavu verejného zdravotníctva JLF UK
7. Návrh dekana na vykonávací predpis týkajúci sa záverečných prác študentov JLF UK
8. Návrh dekana na počet a štruktúru zamestnancov pracovísk JLF UK
9. Informácie členov Vedenia JLF UK
10. Rôzne
1.
2.
3.
4.
5.

K bodu 1/
P. dekan JLF UK predložil návrh na vymenovanie doc. RNDr. Eriky Halašovej, PhD. za
členku Vedeckej rady JLF UK.

Návrh prerokovalo Predsedníctvo AS, zamestnanecká a študentská časť AS ako aj
Vedecká komisia AS, ktorí ho odporučili členom AS schváliť.
AS o návrhu hlasoval tajne. Zápisnica o výsledku tajného hlasovania je založená
v dokumentácii AS. Za návrh hlasovalo všetkých 34 prítomných členov AS.
Záver: Akademický senát JLF UK jednomyseľne schválil návrh dekana a prijal k tomuto bodu
uznesenie č. 1/2012.
P. dekan poďakoval za podporu predloženého návrhu.

K bodu 2/
P. dekan predložil návrh na vyslovenie súhlasu na určenie stavby telocvične postavenej na
pozemku parcelné číslo KN 151/4 v k. ú. Martin na ulici Malá Hora 5 za prebytočný majetok.
Predsedníctvo podporilo tento návrh. Návrh prerokovala Komisia pre rozpočet
a hospodárenie AS, ktorá ho odporučila schváliť. Proti tomuto návrhu vystúpil hosť AS Mgr. Ivan
Jakubovič.
Študentská časť AS navrhla zakomponovať do projektu na výstavbu Martinského centra
pre biomedicínu, ktoré je príčinou odstránenia stavby telocvične, nové športové centrum. P. dekan
sa vyjadril, že je možné o tomto riešení uvažovať. Zamestnanecká časť AS návrh odporučila
schváliť.
Záver: Akademický senát JLF UK väčšinou hlasov vyslovil súhlas k tomuto návrhu, hlasovania
sa zdržalo 6 študentov. AS JLF UK k návrhu prijal uznesenie č. 2/2012.
P. dekan poďakoval za podporu predloženého návrhu.

K bodu 3/
P. dekan, na návrh doc. MUDr. Juliána Hamžíka, PhD., predložil AS návrh na zriadenie
Kliniky hrudníkovej chirurgie JLF UK a UNM.
Garant predmetu Chirurgia, doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD. podporil zriadenie kliniky.
Predsedníctvo AS odporučilo schváliť tento návrh. Návrh bol zaslaný na vyjadrenie
Pedagogickej komisii, Komisii pre rozpočet a hospodárenie a Vedeckej komisii. Žiadna z komisií
nemala námietky voči predloženému návrhu a podporila zriadenie Kliniky hrudníkovej chirurgie.
Zamestnanecká a študentská časť AS návrh odporučili schváliť.
Záver: Akademický senát JLF UK jednomyseľne schválil návrh dekana na zriadenie Kliniky
hrudníkovej chirurgie a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 3/2012.
P. dekan poďakoval za podporu predloženého návrhu.

K bodu 4/
P. dekan predložil podmienky prijatia na štúdium študijného programu Zubné lekárstvo na
akademický rok 2012/2013.
P. prodekanka doc. MUDr. Renáta Péčová, PhD. následne podmienky prijatia bližšie
vysvetlila.
Návrh prerokovalo Predsedníctvo AS, Pedagogická komisia, zamestnanecká a študentská
časť AS, pričom k návrhu neboli predložené žiadne pripomienky a odporučilo sa jeho schválenie.
Záver: Akademický senát JLF UK jednomyseľne schválil podmienky prijatia na štúdium
Zubného lekárstva a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 4/2012.
P. dekan poďakoval za podporu predloženého návrhu.

K bodu 5/
P. dekan predložil návrh na zmenu štruktúry Chirurgickej kliniky a Ortopedickotraumatologickej kliniky a odčlenenie výučby úrazovej chirurgie z Ortopedicko-traumatologickej
kliniky a jej pričlenenie k Chirurgickej klinike.
Predsedníctvo AS, zamestnanecká a študentská časť AS návrh odporučili schváliť.
Návrh prerokovala Pedagogická komisia a Komisia pre rozpočet a hospodárenie AS. Obe odporučili
návrh schváliť.
Prednosta Ortopedicko-traumatologickej kliniky MUDr. Drímal, CSc. vo svojom diskusnom
príspevku vyjadril súhlasné stanovisko s odčlenením výučby úrazovej chirurgie, čo hodnotil za
významné a pozitívne. Zdôraznil, že sa nejedná o ortopédiu, ktorá je samostatným klinickým
odborom.
V diskusii vystúpil prof. MUDr. P. Bánovčin, CSc., ktorý poukázal, že problematikou výučby,
vedecko-výskumnej a liečebno-preventívnej činnosti na Ortopedicko-traumatologickej klinike JLF UK
a UNM sa v predchádzajúcom období so zainteresovanými osobami zaoberali viackrát. V záujme
oveľa intenzívnejšieho rozvoja ortopédie, ako samostatného klinického odboru, ako aj rozvoja
traumatológie, podporuje pričlenenie výučby úrazovej chirurgie k Chirurgickej klinike JLF UK a
UNM. Zdôrazňuje, že nikto nechce zasahovať do koncepcie odboru ortopédia.
P. dekan opakovane vysvetlil, že sa jedná o zvýšenie kvality pedagogického procesu.
Liečebno-preventívna činnosť spadá do priamej rozhodovacej právomoci manažmentu UNM.
Upozornil však na potrebu zvýšenia kvalifikačného rastu zamestnancov OTK s cieľom získania
spôsobilosti pre akreditáciu špecializačného vzdelávania.
MUDr. J. Drímal, CSc. po vystúpení p. dekana nechápe, čo je potrebné vylepšovať na práci
OTK, nakoľko ani po 3,5 hodinovom rozhovore s p. riaditeľom UNM nedospeli k výsledku. Nesúhlasí
s odlúčením prvého poschodia vrátane pooperačnej izby a pooperačného traktu pod riadenie
všeobecného chirurga, je to návrat späť.
Prednosta Chirurgickej kliniky doc. MUDr. Mištuna, PhD. poukázal, že závery MUDr. J.
Drímala, CSc. sú inak interpretované. Nikto nespochybňuje, že odbornú stránku traumatológie

garantuje primár MUDr. Gemeš. Opakovane však bol upozorňovaný, že po pedagogickej stránke nie je
OTK schopná zabezpečovať pregraduálnu výchovu v oblasti traumatológie. Poukázal tiež na fakt, že
na Slovensku je celý rad nemocníc, v ktorých existujú uvedené kliniky oddelene.
Prof. MUDr. K. Adamicová, PhD. konštatovala, že vzhľadom na určité nejasnosti v návrhu, by
tento mal byť bližšie objasnený.
P. dekan opäť zdôrazil, že cieľom tohto návrhu je hlavne zlepšiť kvalitu výučby, vedy a
výskumu a umožniť v budúcnosti akreditáciu a špecializačného vzdelávanie v týchto odboroch.
Primár Traumatologického oddelenia MUDr. Gémeš vysvetlil, že traumatológia, resp. úrazová
chirurgia je plnohodnotný samostatný odbor, aj keď v prípade UNM je pričlenená k ortopédii. K
riešenému problému sa vyjadril tak, že sa prispôsobí rozhodnutiu AS.
Vzhľadom na upozornenia niektorých členov AS na nejasnosti v návrhu uznesenia, sa
predsedníctvo AS rozhodlo nakrátko prerušiť zasadnutie AS a zvolať mimoriadne zasadnutie
predsedníctva AS, ktoré preformulovalo návrh uznesenia.
Záver: Akademický senát JLF UK väčšinou hlasov schválil upravený návrh dekana, 2 členova AS sa
zdržali hlasovania. AS prijal k tomuto bodu uznesenie č. 5/2011.
P. dekan poďakoval za podporu predloženého návrhu.

K bodu 6/
Pán dekan predložil návrh na zmenu organizačnej štruktúry Ústavu verejného
zdravotníctva JLF UK , o ktorú požiadala. prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH. Podľa
predloženého návrhu sa majú zrušiť Oddelenie epidemiológie, Oddelenie sociálneho lekárstva
a Oddelenie hygieny a má sa vytvoriť samostatná organizačná jednotka s názvom Ústav verejného
zdravotníctva JLF UK.
Predsedníctvo AS odporučilo návrh schváliť. Zamestnanecká a študentská časť AS
vyjadrili tiež podporné stanovisko.
Záver: Akademický senát JLF UK schválil návrh p. dekana a prijal k tomuto bodu uznesenie č.
6/2012.

K bodu 7/
P. dekan predložil návrh predpisu týkajúceho sa záverečných prác (bakalárskych
a diplomových) študentov JLF UK.
Predsedníctvo AS, zamestnanecká a študentská časť AS návrh odporučili schváliť bez
zmeny.
Predpis prerokovala Pedagogická komisia a odporučila ho schváliť s tým, aby študenti
odovzdali jednu elektronickú verziu záverečnej práce navyše, ktorá bude archivovaná na
príslušnom pracovisku JLF UK. Právna komisia prerokovala návrh a odporučila ho schváliť
v predloženej podobe.

Po diskusii v ktorej sa objasnilo, že diplomové práce sú prístupné v elektronickej forme
v systéme AIS a nie je potrebné ich na pracoviskách archivovať sa od tejto požiadavky ustúpilo.
Záver: Akademický senát JLF UK schválil návrh predpisu o záverečných prácach (bakalárskych
a diplomových) študentov JLF UK a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 7/2012.
P. dekan poďakoval za podporu predloženého návrhu.

K bodu 8/
P. dekan predložil návrh na počet a štruktúru učiteľských a neučiteľských zamestnancov
pracovísk JLF UK. Podrobne zdôvodnil spôsob tvorby návrhu, pri ktorom sa vychádzalo hlavne
z návrhu vedúcich pracovísk, ďalej z výsledkov pracovísk dosiahnutých vo vedecko-výskumnej
a výchovno-vzdelávacej činnosti.
Pre získanie názornejšieho obrazu o počte a štruktúre učiteľských zamestnancov
predsedníčka AS prof. MUDr. Nosáľová, DrSc. pripravila v powerpointovej prezentácii
porovnanie počtu a štruktúry zamestnancov pracovísk, ktorú schválil AS v roku 2002 s
navrhovaným počtom a štruktúrou, ktorá je dnes predmetom jednania AS.
Z uvedeného vyplýva, že v mnohých parametroch JLF UK nenaplnila plánovanú štruktúru
zamestnancov. Poukazujú na to nasledovné fakty: v kategórii profesor v roku 2002 bolo
naplánovaných 54 profesorov a v roku 2012 je ich 38,033. Plán na ďalšie obdobie je 39,1.
Obdobne je to aj v kategórii docent. V roku 2002 plán bol 80 skutočnosť je iba 41,0666. Plán na
ďalšie obdobie je 45,833. Iná situácia je v kategórii odborný asistent, kde sa plánovaný počet
vysoko prekračuje. V roku 2002 bol schválený počet v tejto kategórii 46 a v roku 2012 je ich
98,457. Plán na ďalšie obdobie je 96, 1.
Návrh prerokovala Pedagogická komisia, ktorá ho odporučila stiahnuť z rokovania AS,
vzhľadom na to, že im chýbali informácie o tom, ako príslušné počty a štruktúry zamestnancov
pracovísk JLF UK vznikli a tiež preto, že sa stretli s mnohými pripomienkami a nespokojnosťou
z pracovísk JLF UK. Ako vedúca pracoviska, mala doc. MUDr. Mellová, CSc. dotaz, či
v budúcnosti pri splnení podmienok inaugurácie a habilitácie bude možné získať takéto miesto aj
vtedy, ak sa v návrhu nenachádza. Podobný dotaz mala aj doc. Nováková, ktorý sa však týkal
neučiteľských zamestnancov.
P. dekan vysvetlil, že daný počet a štruktúra zamestnancov sú schvaľované na
nedefinované obdobie a majú slúžiť ako určitá orientácia pre vedúcich ústavov a prednostov
kliník.
Vedecká komisia prerokovala návrh dekana a podporila ho. Komisia pre rozpočet
a hospodárenie taktiež podporila predložený návrh.
MUDr. Anton Mikolajčík, PhD. upozornil, že v návrhu nie sú ešte zapracované zmeny na
Chirurgickej klinike týkajúce sa zriadenia Kliniky hrudníkovej chirurgie a pričlenenia výučby
úrazovej chirurgie.
P. tajomníčka podrobnejšie informovala o metodike rozpisu rozpočtu finančných
prostriedkov na mzdy. Vysvetlila, že JLF UK má povinnosť sledovať plánované a skutočné počty

zamestnancov pracovísk JLF UK. Na dotaz prof. MUDr. Adamicovej, PhD. od akého času sa
počíta s redukciou počtu pracovníkov odpovedala, že uznesenie AS o počte a štruktúre
zamestnancov nadobudne účinnosť dňom, ku ktorému ho schvália členovia AS. Dátum
nadobudnutia účinnosti uznesenia neznamená, že k rovnakému dňu dôjde automaticky k zníženiu
počtu zamestnancov. Tomuto bude predchádzať rozpis finančných prostriedkov na mzdy. Ak si
pracovisko na základe výkonových parametrov nevyprodukuje dostatok finančných prostriedkov
na úhradu miezd, môže vedúci rozhodnúť o ďalšom postupe, pričom jedna z možností ako riešiť
vzniknutú situáciu môže byť aj zníženie existujúceho počtu zamestnancov. Tiež informovala
o povinnosti prerokovania realizácie organizačných opatrení zástupcami zamestnancov – t.j.
odborovou organizáciou.
Predsedníctvo AS, študentská a zamestnanecká časť AS návrh podporili.
Záver: Akademický senát JLF UK jednomyseľne schválil návrh dekana a prijal k tomuto bodu
uznesenie č. 8/2012.
P. dekan poďakoval za schválenie predloženého návrhu.

K bodu 9
a/ P. dekan informoval:
- o predbežnom rozpise finančných prostriedkov z Ministerstva školstva SR pre JLF UK na
rok 2012,
- o vytvorení 360 nových doktorandských miest,
- o podaní 4 grantov EÚ na technické vybavenie pracovísk JLF UK,
- že v súčasnosti sa podáva grant EÚ za 4,2 mil. EUR na výstavbu 1. etapy Martinského
centra pre biomedicínu,
- o kontrole z Ministerstva financií SR na Agentúre pre štrukturálne fondy na projekt
„Centrum excelencie pre personalizovanú terapiu“. Ministerstvo financií konštatovalo
porušenie zákona pri verejnom obstarávaní v rámci tohto projektu, pričom Úrad pre
verejné obstarávanie pre JLF UK stanovil možnú pokutu až do výšky 800 000 EUR.
b/ P. prodekan Galajda:
- informoval , že termín nahlasovania doktorandských prác je 15. február 2012,
- informoval o príprave novej smernice UK pre doktorandské štúdium.
c/ P. prodekanka Péčová:
- informovala, že na Vedení JLF UK 14. februára 2012 boli stanovené termíny výberu
diplomových prác študentov a tlače zadaní diplomových prác – 20. február – 20. apríl 2012,
s tým, že finálna tlač zadaní bude 20. mája 2012,
- informovala, že v rámci projektu nového predmetu Rodinné lekárstvo boli odoslané zmluvy
na podpis praktickým lekárom pre deti a dorast a praktickým lekárom pre dospelých, s tým,
že študenti 5. ročníka študijného programu Všeobecné lekárstvo budú mať už realizovanú
praktickú výučbu tohto predmetu v jednotlivých ambulanciách.
d/ P. prodekanka Halašová:
- informovala o termíne výberového konania na zahraničnú prázdninovú prax pre študentov 3.
– 5. ročníka študijného programu Všeobecné lekárstvo do Budapešti, Pécsu, Szegedu
a Olomoucu – 7. marca 2012,

- ďalej informovala o termíne výberového konania na letné stážové pobyty v Rakúsku v rámci
Lions Austria program „Medical students beyond frontiers“ – 7. marca 2012,
- informovala tiež o termíne výberového konania na študijné pobyty a stáže v rámci programu
LLP/Erasmus – 8. marca 2012.
e/ P. tajomníčka informovala:
- o tom, že v súčasnosti na úrovni UK prebieha rozpis finančných prostriedkov pre fakulty a
súčasti UK, s uplatnením rovnakej metodiky ako v predchádzajúcom roku. Pre tento rok sa
už uplatňuje aj kritérium počtu študentov doktorandského štúdia. Štipendiá pre študentov
doktorandského štúdia sa presúvajú z programu Vysokoškolské vzdelávanie do programu
Podpora a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj,
- že s účinnosťou od 1. februára 2012 sa stal vedúcim Ústavu informačných technológií JLF
UK Ing. Miloslav Čutka,
- že došlo k zmene sídla Ústavu cudzích jazykov JLF UK, ktorý odteraz sídli na
Štefánikovom ústave.
UZNESENIA:
1/2012
Akademický senát JLF UK v súlade s Čl. 22 ods. 2 písm. c) Štatútu JLF UK schvaľuje návrh
dekana na vymenovanie doc. RNDr. Eriky Halašovej, PhD. za členku Vedeckej rady JLF UK na
funkčné obdobie do 28.2.2015.
2/2012
Akademický senát JLF UK vyslovuje súhlas s určením stavby telocvične Malá Hora č. 5
v Martine, parcela č. KN 151/4 k. ú. Martin za prebytočný majetok.
3/2012
Akademický senát JLF UK v súlade s Čl. 22 ods. 2 písm. h) Štatútu Jesseniovej lekárskej fakulty
UK schvaľuje zriadenie Kliniky hrudníkovej chirurgie ako spoločného pracoviska JLF UK a
UNM.
4/2012
Akademický senát JLF UK v súlade s Čl. 22 ods. 2 písm. g) Štatútu JLF UK schvaľuje podmienky
prijatia na štúdium študijného programu zubné lekárstvo 7.2.1 (spojeného 1. a 2. stupňa) na JLF
UK pre akademický rok 2012/2013.
5/2012
Akademický senát JLF UK v súlade s Čl. 22 ods. 2 písm. h) Štatútu Jesseniovej lekárskej fakulty
UK schvaľuje zmenu štruktúry Chirurgickej kliniky JLF UK a UNM a štruktúry Ortopedickotraumatologickej kliniky JLF UK a UNM a odčlenenie výučby úrazovej chirurgie z Ortopedickotraumatologickej kliniky a jej pričlenenie k Chirurgickej klinike.
6/2012
Akademický senát JLF UK v súlade s Čl. 22 ods. 2 písm. h) Štatútu Jesseniovej lekárskej fakulty
UK schvaľuje zmenu organizačnej štruktúry Ústavu verejného zdravotníctva JLF UK.
7/2012

Akademický senát JLF UK v súlade s Čl. 22 ods. 2 písm. m) Štatútu JLF UK schvaľuje návrh
dekana na predpis týkajúci sa záverečných prác (bakalárskych a diplomových) študentov JLF UK
v Martine.
8/2012
Akademický senát JLF UK v súlade s Čl. 22 ods. 2 písm. k) Štatútu Jesseniovej lekárskej fakulty
UK schvaľuje počet a štruktúru učiteľských a neučiteľských zamestnancov pracovísk JLF UK.
V Martine dňa 23. 2. 2012

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

