Zápisnica
zo zasadania Akademického senátu Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine
konaného dňa 15. marca 2005
Prítomní:
- členovia AS: doc. MUDr. K. Adamicová, PhD., mim. profesorka JLF UK, CSc., prof. MUDr.
P. Bánovčin, CSc., Ing. H. Baráni, CSc., doc. MUDr. K. Belej, CSc., mim. profesor JLF UK,
doc. RNDr. A. Drgová, CSc., prof. MUDr. A. Hajtman, PhD., RNDr. E. Halašová, PhD., prof.
MUDr. J. Hanáček, CSc., Mgr. S. Kelčíková, Ing. A. Lepejová, CSc., RNDr. M. Marčeková,
doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. profesor JLF UK, doc. MUDr. J. Sadloňová, CSc., doc.
MUDr. B. Sániová, PhD., doc. MUDr. D. Statelová, PhD., prof. MUDr. M. Tatár, CSc., doc.
MUDr. S. Tomáš, PhD., doc. MUDr. J. Višňovský, CSc., mim. profesor JLF UK, prof. MUDr.
M. Zibolen, CSc., E. Belešová, M. Benčo, M. Bujňáková, M. Haško, I. Kecskés, S.
Mandinec, Ľ. Matovčík, J. Sokol, M. Smolár, P. Šomšák, T. Turčan.
- členovia Vedenia JLF UK: prof. MUDr. J. Danko, CSc., prof. MUDr. K. Javorka, CSc.,
doc. MUDr. P. Galajda, CSc., mim. profesor JLF UK, doc. RNDr. S. Fraňová, PhD., Ing. Ľ.
Červeňová.
- hostia: prof. MUDr. A. Stránsky, CSc., doc. RNDr. A. Strapková, PhD., RNDr. Ľ. Bošeľová,
CSc., J. Rehák, K. Šafek
Ospravedlnení:
- členovia AS: prof. MUDr. J. Kliment, CSc., prof. MUDr. M. Mokáň, DrSc., prof. MUDr. G.
Nosáľová, DrSc., doc. Mgr. K. Žiaková, PhD., R. Høvset.
- členovia Vedenia JLF UK: prof. MUDr. E. Rozborilová, CSc., prof. MUDr. L. Plank, CSc.
Akademický senát Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine (ďalej len „AS a „JLF UK“)
bol uznášaniaschopný, zasadanie viedol predseda AS JLF UK prof. MUDr. M. Tatár, CSc.
Predseda AS otvoril zasadanie AS JLF UK a zároveň privítal členov Volebnej komisie AS
JLF UK. Ďalej privítal novozvoleného predsedu Komory študentov AS, ktorým sa stal M.
Benčo a podpredsedu Komory študentov AS M. Haška. Predložil návrh programu, ku
ktorému neboli podané žiadne doplňujúce a pozmeňujúce návrhy. AS schválil predložený
program zasadania AS JLF UK.
P r o g r a m:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sľub novozvolených členov AS JLF UK
Výročná správa o činnosti JLF UK v Martine za rok 2004
Návrh zmien Študijného poriadku JLF UK v Martine
Prerokovanie návrhu študijných programov JLF UK v Martine na akademický rok
2005/2006
Návrh dekana na zriadenie Ústavu mikrobiológie a imunológie JLF UK ako ďalšej
výučbovej základne JLF UK v Martinskej fakultnej nemocnici
Voľba členov Komory študentov AS JLF UK do stálych komisií AS JLF UK
Informácie členov Vedenia JLF UK
Rôzne

K bodu 1
Predseda AS prof. MUDr. M. Tatár, CSc. požiadal predsedníčku Volebnej komisie
JLF UK, aby oboznámila členov AS s výsledkami volieb do AS JLF UK z radov študentov.
Predsedníčka VK prečítala správu volebnej komisie a vyzvala novozvolených členov vo
voľbách do AS JLF UK k zloženiu sľubu a prevzatiu Osvedčenia novozvolených členov AS.
Noví členovia AS JLF UK zložili predpísaný sľub a prevzali si Osvedčenie o svojom zvolení
do AS JLF UK. Predseda AS poprial novým členom KŠ AS JLF UK veľa úspechov
v spoločnej práci.

K bodu 2
P. dekan predložil Výročnú správu o činnosti JLF UK za rok 2004.
Výročná správa o činnosti JLF UK za rok 2004 bola vypracovaná podľa Metodiky MŠ
SR a usmernenia RUK v Bratislave. Predniesol najdôležitejšie ukazovatele správy, ktorá
bola zaslaná všetkým členom AS v elektronickej podobe. V hodnotení sa zameral tak na
silné ako i na slabé stránky. Konštatoval, že Vedenie Univerzity Komenského v Bratislave
pozitívne hodnotí prácu JLF UK a zaraďuje ju medzi najlepšie fakulty v rámci univerzity.
Konštatoval, že v priebehu roka sa dovŕši celá kompletná technická príprava na získanie
akreditácie fakulty, aby sa ďalej mohla rozvíjať ako jej to ukladá zákon o vysokých školách.
Ďalej sa zmienil o počtoch docentov, profesorov a PhD. Oboznámil prítomných s výzvou
rektora UK oceniť školiteľov sumou 30 tis. Sk za ukončenie štúdia doktorandov v tomto
roku. Konštatoval, že počet študentov stúpol (takmer trojnásobne), počet učiteľov sa len
mierne zvýšil.

•

•

V diskusii vystúpili:
Predseda AS:
- položil otázku, či má Vedenie UK záujem, realizovať, resp. rozširovať jednotlivé
pracoviská ako centrá excelencie;
- zameral sa na problematiku vysokého počtu ukončených ašpirantov doktorandského
štúdia;
- konštatoval, že je potrebné podchytiť prepojenie výskumu na klinických pracoviskách
a výskumu na teoretických a predklinických pracoviskách;
- konštatoval, aby jednotlivé návrhy, podnety a pripomienky boli zahrnuté vo Výročnej
správe. Ďalej zdôraznil, aby sa napĺňal profil absolventa. Požiadal p. prodekanov
o prípadné pripomienky a návrhy.
Prof. MUDr. Ján Hanáček, CSc.:
- konštatoval, že VS je prevažne popisná, takmer neuvádza existujúce problémy
fakulty, neanalyzuje ich a nenavrhuje ich riešenia,
- navrhol, aby AS JLF UK požiadal dekana fakulty o podanie informácie o využití a
použití 95 mil Sk, ktoré dostala MFN na skvalitnenie podmienok výučby na klinických
pracoviskách,
- ocenil získanie akreditácie a otvorenie nových nelekárskych študijných programov,
ale upozornil aj na úskalia s tým súvisiacimi, najmä veľkého nárastu pedagogických
povinností učiteľov fakulty, „nezrelosť“ študijných plánov, neujasnenosť obsahu
výučby jednotlivých predmetov, nízky stupeň horizontálnej a vertikálnej koordinacie
či integrácie týchto nových študijných programov,
- zdôraznil, že je potrebné systematicky pracovať na vytváraní profilu absolventa
týchto nových študijných programov,
- upozornil, že stále nie je k dispozícii prehľad o tom, aký je personálny, časový
a priestorový dopad súčasného veľkého nárastu pedagogických povinností na našej
fakulte. Vyjadril obavu, že takýto vzostup pedagogickej záťaže môže negatívne
ovplyvniť úroveň výučby v už etablovaných študijných programoch ako aj zúžiť
priestor pre vedeckú prácu,
- konštatoval, že sa pri inovácii kurikula študijného programu Všeobecné lekárstvo
málo využíva platný Profil absolventa JLFUK, ktorý bol schválený VR v roku 1995;
tento „Profil“ sa, žiaľ, nevyužíva ani pri hodnotení úrovne pedagogickej práce na
našej fakulte, čo považuje za nedostatok,
- upozornil na to, že sa nevenuje dostatočná pozornosť kontrole výučby na fakulte,
- pripomenul, že Vedenie fakulty nevytvorilo pracovnú skupinu určenú na podporu
a pomoc pre pracovníkov fakulty, ktorí sa chcú uchádzať o granty na výskumné
projekty v rámci EU, hoci takýto prísľub dalo,

-

ocenil časť VS venovanej ŠVOČ, ale pripomenul, že rozsah ŠVOČ je stále malý
a bolo by vhodné, aby správa obsahovala aj popis problémov, ktoré ŠVOČ stále má,
chýba kvalitný Štatút ŠVOČ,
vo VS chýba časť o ekonomike fakulty.

•

P. dekan výstižne zodpovedal na všetky položené otázky nasledovne:
- konštatoval, že terajšie Vedenie UK nemá záujem oblasť centier exelencie
aktualizovať;
- kladne vyzdvihol snahu vytvoriť z UK výskumnú univerzitu;
- konštatoval, že sú pracoviská, ktoré spĺňajú kritériá byť exelentnými pracoviskami.
- konštatoval, že v rámci rezortného výskumu sú možnosti získať veľké finančné
prostriedky na vedu – výskum,
- kladne vyzdvihol podanie viac ako 30 VEGA projektov;
- konštatoval, že obsah VS bol podmienený požadovaným štrukturálnym členením,
- konštatoval, že mnohé z položených otázok neprináležia VS, ale patria do
Evaulačnej správy, ktorá sa predkladá každé tri roky;
- najlepším argumentom na kvalitu pedagogického procesu je záujem uchádzačov o
štúdium na danej VŠ,
- cieľom VS je odstraňovať problémové oblasti a ich patrične definovať,
- finančné prostriedky boli požité na plynulý chod a optimálne podmienky výučbových
klinických báz v MFN,
- negatívne hodnotil problémy vo výučbe na niektorých teoretických a predklinických
pracoviskách,
- podporil v aktivite novozvolenú Komoru študentov AS,
- konštatoval, že profil (náplň) absolventa sa napĺňa,
- zhodnotil kvalitu pedagogickej práce,
- podporil vytvorenie pracovnej skupiny na prípravu podávania projektov,
- konštatoval, že analýza neučiteľských zamestnancov nebola predložená z dôvodov
vysvetlených na predchádzajúcom zasadaní AS;
- informoval, že v dňoch od 19. – 20. 5. 2005 sa bude konať konferencia pod záštitou
MZ SR , MŠ SR a UK v spolupráci s lekárskymi fakultami, ktorá sa bude zaoberať
návrhom kurikula pod názvom „Slovac doctor“.

•

Prof. MUDr. P. Galajda, CSc., prodekan JLF UK:
- zhodnotil pripomienky k profilu absolventa. Informoval, že JLF UK v spolupráci
s kolegami zo Škótska a s ostatnými slovenskými lekárskymi fakultami pripravuje
projekt tvorby národného kurikula v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, ktorý by
sa mal spustiť tento rok.

•

Prof. MUDr. K. Javorka, DrSc., prodekan JLF UK:
- konštatoval, že sa zvyšujú počty riešených a prezentovaných prác, hlavne sa mení
celkový prístup študentov a pedagógov k ŠVOČ. Konštatoval, že Štatút existuje ako
súbor organizačných opatrení ŠVOČ. Z toho vyplýva aj ďalší vývoj profilu absolventa
z ktorého sa ďalej odvíja národné kurikula. Vo veľkej konkurencii bolo podaných 2
000 prác na Európsku komisiu. Ponúkol pomoc pri príprave na podávanie projektov.

 Záver: AS jednohlasne schválil predložený návrh a prijal k tomuto bodu uznesenie č.
1/2005.
P. dekan poďakoval za schválenie predloženého návrhu.
K bodu 3
P. dekan predložil návrh zmien Študijného poriadku JLF UK v Martine. Konštatoval,
že povinnosťou je, aby bol v súlade so Študijným poriadkom UK v Bratislave.

Predseda AS predložil odporúčacie stanovisko Právnej a Pedagogickej komisie AS
JLF UK k návrhu zmien Študijného poriadku JLF UK.
 Záver: AS jednohlasne schválil predložený návrh a prijal k tomuto bodu uznesenie č.
2/2005 a č. 3/2005.
P. dekan poďakoval za schválenie predloženého návrhu.
K bodu 4
P. dekan predložil návrh študijných programov JLF UK v Martine na akademický rok
2005/2006. Konštatoval, že bol predložený členom v elektronickej podobe v dostatočnom
čase.
Predseda AS predložil odporúčacie stanovisko Pedagogickej komisie AS k návrhu
študijných programov na akademický rok 2005/2006 pre všetky študijné programy
a požiadal chýbajúce informácie v programoch doplniť.

•

V diskusii vystúpil (a):
Doc. RNDr. S. Fraňová, PhD., prodekanka JLF UK:
Poďakovala prof. MUDr. J. Hanáčkovi, CSc. pri spracovaní študijných programov.
Konštatovala a podrobne vysvetlila, že študijné programy sú vždy tvorené a konzultované
s garantom daného programu, aby náplň spĺňala profil absolventa a bola zachovaná
odbornosť. Zdôraznila, že závažné pripomienky zo strany učiteľov a garantov neboli.

•

Prof. MUDr. J. Hanáček, CSc.:
Reagoval a poďakoval za odpovede a pripomienky. Akceptoval vysvetlenie p.
prodekanky o tom, že zodpovední učitelia nemusia byť v návrhu študijných programov
uvedení už v tejto fáze jeho prípravy. Akceptuje prísľub predkladateľa návrhu , že sa
študijné programy budú postupne dopracovávať. Navrhol vytvorenie pracovnej skupiny
(Pracovná skupina pre inováciu kurikula), ktorá by počas celého roka získavala
a sumarizovala návrhy na zmeny štúdijných programov a bola by pomocným orgánom
prodekanov pre pedagogickú činnosť.

•

Prof. MUDr. P. Galajda, CSc., prodekan JLF UK:
Doplnil niektoré informácie. Konštatoval, že všetky tri ročníky sú pripravené
v akreditačnom spise spolu s profilom absolventa.

•

Prof. MUDr. A. Stránsky, CSc.:
Predložil v diskusii návrh, aby študijný program „rodinné lekárstvo“ bol zaradený medzi
povinné predmety. Ďalšia pripomienka bola k počtu hodín za celé štúdium. Predložil
návrh, aby sa presunuli predmety sociálne lekárstvo, prípadne hygiena z 5. do 4. ročníka.

•

Predseda AS:
Požiadal o informáciu, kde je možné získať profil absolventa nelekárskych študijných
odborov.

•

Doc. MUDr. D. Statelová, CSc.:
Predložila záporné stanovisko k vytvoreniu pracovnej skupiny, vzhľadom k tomu, že nie
je možné nahradiť garanta a experta odboru členmi pracovnej skupiny.

•

P. dekan podrobne vysvetlil a zodpovedal na pripomienky Pedagogickej komisie a členov
AS. Podporil návrh vytvoriť pracovnú skupinu pri riešení a tvorbe študijných programov.

 Záver: AS jednohlasne vzal na vedomie predložený návrh študijných programov JLF UK
v Martine a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 4/2005 a č. 5/2005.
P. dekan poďakoval za schválenie predloženého návrhu.
K bodu 5
P. dekan predložil návrh na zriadenie Ústavu mikrobiológie a imunológie JLF UK ako
ďalšej výučbovej základne v MFN. Podrobne odôvodnil predložený návrh, pričom
konštatoval, že sa jedná o fúziu školského pracoviska s klinickým pracoviskom.
Predseda AS predložil odporúčacie stanovisko Komisie pre rozpočet a hospodárenie
AS JLF UK.
Pedagogická komisia nedala k návrhu stanovisko. Navrhla AS JLF UK, aby požiadal
dekana fakulty o širšie a hlbšie zdôvodnenie predkladaného návrhu, na základe ktorého
stanovisko predloží. Po vyjadrení dekana a zodpovedaní položených otázok členovia
komisie odporučili návrh prijať.
 Záver: AS jednohlasne schválil predložený návrh a prijal k tomuto bodu uznesenie č.
6/2005.
P. dekan poďakoval za schválenie predloženého návrhu.
K bodu 6
Prof. MUDr. M. Tatár, CSc. predložil návrh predsedu Komory študentov AS pre voľby
kandidátov za Komoru študentov do stálych komisií AS JLF UK. Podrobne odôvodnil
predložený návrh, pričom konštatoval, že funkčné obdobie členov Komory študentov bolo
skončené.
Návrh členov stálych komisií AS, ktorý predložila komorou študentov:
KOMISIA PRE ROZPOČET A HOSPODÁRENIE
Tomáš Turčan
Stanislav Mandinec
PEDAGOGICKÁ KOMISIA
Erika Belešová
Marek Smolár
Rita Høvset
PRÁVNA KOMISIA
Juraj Sokol
Ľuboš Matovčík
VEDECKÁ KOMISIA
Marcela Bujňáková
Peter Šomšák
Miroslav Haško
Predseda vyhlásil tajné hlasovanie k predloženému návrhu a požiadal členov
Akademického senátu JLF UK o prevzatie hlasovacích lístkov.
Predseda AS informoval o výsledku tajného hlasovania členov Komory študentov AS
JLF UK za členov do stálych komisií AS. Hlasovania sa zúčastnilo 27 členov AS, z toho 11
členov Komory študentov a 16 členov Komory zamestnancov.

Predseda AS zablahoželal novozvoleným členom stálych komisií za komoru
študentov a poprial im veľa úspechov.
 Záver: AS v tajnom hlasovaní schválil predložený návrh a prijal k tomuto bodu uznesenie
č. 7/2005.
K bodu 7
•

P. dekan:
- podrobne vysvetlil a informoval o prebiehajúcej transformácii Martinskej fakultnej
nemocnice. Tlmočil slová ministra zdravotníctva SR, pričom zdôraznil, že by to mal
byť jednorezortný systém a výkonnú moc by mala dostať vysoká škola.
- informoval o zasadaní Kolégia rektora UK, ktoré sa konalo dňa 14. 3. 2005 týkajúce
sa rozpisu dotácií štátneho rozpočtu UK, fakúlt UK a ostatných súčasti UK na rok
2005
a vyhodnotenie stretnutia riaditeliek a riaditeľov stredných škôl SR s
akademickými funkcionármi UK a jej fakúlt. Konštatoval, že v tomto roku by nemali
byť žiadne finančné problémy zásadného charakteru.
- informoval o udelení rektorského voľna na 29. 3. 2005 (utorok) a dekanského voľna
na 24. 3. 2005 (štvrtok),
- informoval o počte prihlášok VŠ štúdia na lekárske a nelekárske študijné odbory
v počte 1304,
- informoval o maturitnej skúške a vysvedčení, ktoré zásadne neovplyvní prijatie na
vysokú školu, vzhľadom na schválené podmienky prijatia uchádzačov na štúdium
študijných programov uskutočňovaných na JLF UK v akademickom roku 2005/2006
v AS JLF UK,
- informoval, že podľa zákona nie je zriadená žiadna Univerzitná nemocnica a JLF UK
nemá snahu ísť podľa vzoru v Prešove.

•

Prof. MUDr. K. Javorka, CSc., prodekan JLF UK:
- informoval o začatí prijímacieho konania na doktorandské štúdium podľa nových
predpisov,
- informoval o konaní prijímacích pohovorov, ktoré sa budú konať dňa 6. – 7. júla 2005,
- informoval o prijímaní doktorandov na odbory, ktoré boli akreditované podľa nového
zákona,
- o Vedeckej študentskej konferencii, ktorá sa bude konať dňa 26. apríla 2005.

•

P. tajomníčka:
- informovala o uzavretí Kolektívnej zmluvy UK,
- informovala o príkaze rektora č. 1/2005 týkajúcom sa čerpania dovoleniek a smernici
rektora č. 2/2005 o základných pravidlách hospodárenia,
- informovala, že v rámci jednotlivých programov a zabezpečovania vzdelávania
vedecko – výskumnej činnosti a ostatných sociálnych služieb
a starostlivosti
o študentov sme v porovnaní s minulým rokom v takom istom období dostali viac
o 16, 583 tis. Sk,
- informovala o vypracovaní podkladov prepočtov priamej pedagogickej zaťaženosti
zamestnancov JLF UK,
- informovala o tom, že UK so Žilinskou univerzitou bola vybraná ako inštitúcia do
pilotného projektu na začatie Finančného informačného systému, ktorý monitoruje
a mal by zjednodušiť a zlepšiť organizáciu práce v piatich oblastiach činnosti každej
fakulty a školy,
- informovala o niektorých problémoch pri pripájaní attachmentov k mailom do mailing
listov vip, vipas, pedok.

V diskusii vystúpil (a).:
•

Prof. MUDr. P. Galajda, CSc., prodekan JLF UK, ktorý podrobne zodpovedal na
položenú otázku týkajúcu sa počtu zaslaných prihlášok na jednotlivé študijné programy.

•

Predseda AS predložil otázky na p. dekana v súvislosti s Univerzitnou nemocnicou, ktorá
by podľa ministra zdravotníctva mala byť len pri lekárskej fakulte a či transformácia
v Prešove by mohla čiastočne pomôcť pri uskutočňovaní fúzie v Martine.

K bodu 8
•

Doc. MUDr. K. Belej, CSc., mim. prof. JLF UK predložil pripomienku predloženú na AS
UK týkajúcu sa poplatkov mestu.

•

P. tajomníčka podrobne vysvetlila súvislosti s poplatkami mestu a priznávaní príplatkov
v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí. Konštatovala, že mesto Martin
udelilo fakulte úľavu na dani z nehnuteľnosti a sme na tom rovnako ako v minulom roku.

•

RNDr. M. Marčeková predložila pripomienku k prideľovaniu príplatkov v sťaženom
a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí.

•

P. dekan konštatoval, že každý zodpovedný vedúci zamestnanec je povinný vylepšovať
pracovné prostredie. V prípade problémov, je potrebné sa obrátiť na komisiu, ktorú vedie
doc. MUDr. E. Gáliková, CSc.

UZNESENIA
1/2004
Akademický senát JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 písm. g) zákona NR SR č. 131/2002 Z.z.
o vysokých školách v platnom znení a v súlade s Čl. 16 ods. 1 písm. i) schvaľuje Výročnú
správu o činnosti JLF UK za rok 2004.
2/2003
AS v súlade s § 27 ods. 1 písm. a.) a podľa § 33 ods. 5 zákona NR SR č. 131/2002 Z.z.
o vysokých školách schvaľuje Študijný poriadok JLF UK.
3/2004
Akademický senát schvaľuje úpravu Čl. 132 K Študijného poriadku JLF UK pre kreditový
systém štúdia.
4/2005
Akademický senát JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 písm. h) Zákona NR SR č. 528/2003 Z.z. ,
ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v platnom znení berie
na vedomie návrh študijných programov na akademický rok 2005/2006.
5/2005
Akademický senát JLF UK žiada dekana vymenovať pracovnú skupinu pre systematické
hodnotenie a dopracovanie študijných programov nelekárskych odborov.
6/2005
Akademický senát JLF UK v súlade s Čl. 21 ods. 2 písm. h) Štatútu JLF UK schvaľuje
zriadenie Ústavu mikrobiológie a imunológie JLF UK ako ďalšej výučbovej základne JLF UK
v Martinskej fakultnej nemocnici.

7/2005
Akademický senát JLF UK v súlade s Čl. 34 Rokovacieho poriadku AS JLF UK schvaľuje
voľbu členov stálych komisií AS JLF UK za Komoru študentov nasledovne:
KOMISIA PRE ROZPOČET A HOSPODÁRENIE
Tomáš Turčan
Stanislav Mandinec
PEDAGOGICKÁ KOMISIA
Erika Belešová
Marek Smolár
Rita Høvset
PRÁVNA KOMISIA
Juraj Sokol
Ľuboš Matovčík
VEDECKÁ KOMISIA
Marcela Bujňáková
Peter Šomšák
Miroslav Haško
Martin, 22. marec 2005

Prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc., v.r.
predseda AS JLF UK

