
Z á p i s n i c a 
z mimoriadneho zasadania Akademického senátu Jesseniovej lekárskej fakulty 

Univerzity Komenského v Martine konaného dňa 16. júna 2008 
 

Prítomní:  

- členovia AS: doc. MUDr. M. Adamkov, PhD., prof. MUDr. P. Bánovčin, CSc., doc. Ing. H. 
Baráni, CSc., prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD., prof. MUDr. J. Hanáček, CSc., doc. MUDr. 
K. Kajo, PhD., Mgr. S. Kelčíková, PhD., doc. MUDr. I. Kocan, CSc., MUDr. B. 
Kolarovszki, doc. MUDr. Y. Mellová, CSc., MUDr. A. Mikolajčík, PhD., prof. MUDr. G. 
Nosáľová, DrSc., 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., doc. Mgr. K. Žiaková, PhD., mim. prof., A. Antošíková, V. Kostelník, T. Kučma, A. 
Rosík, M. Sharma, L. Stodola, J. Sokol, V. Timková 

- členovia Vedenia JLF UK: doc. RNDr. S. Fraňová, PhD., doc. MUDr. J. Staško, PhD., 
MUDr. J. Mokrý, PhD., RNDr. E. Halašová, PhD.  

- hosť: Mgr. Martina Antošová, PhD. 

Ospravedlnení:  

- členovia AS: doc. MUDr. K. Adamicová, PhD., mim. prof., doc. RNDr. A. Drgová, CSc., 
prof. MUDr. J. Kliment, CSc., Ing. A. Lepejová, CSc., prof. MUDr. M. Mokáň, DrSc., Š. 
Čurillová, A. Kurhajcová 

- členovia Vedenia JLF UK: doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., prof. MUDr. D. Dobrota, CSc., 
Ing. Ľ. Červeňová 

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 mimoriadneho zasadania, ku ktorému 
neboli predložené žiadne pozmeňujúce návrhy. 

AS JLF UK hlasovaním schválil nasledovný program zasadania: 

P r o g r a m: 
1. Študijný poriadok JLF UK 
2. Projekt UK a JLF UK „Modernizácia vzdelávacej infraštruktúry UK za využitia IKT“ v 

rámci operačného programu MŠ SR „Výskum a vývoj“ - informácia 
3. Informácie členov Vedenia JLF UK 
4. Rôzne 
 

K bodu 1/ 
 

P. prodekan Mokrý predložil Študijný poriadok JLF UK, ktorý bol vypracovaný 
v súlade so Študijným poriadkom UK v Bratislave. Komora študentov predložila k  
Študijnému poriadku pozmeňujúci návrh. Predseda Komory študentov J. Sokol informoval, že 
pozmeňujúci návrh bol pripravený v spolupráci s predsedníčkou Právnej komisie AS JLF UK 
doc. Adamicovou po konzultácii s prorektorkou UK doc. Predmerskou a bol konzultovaný 
i s prodekanmi pre  pedagogickú činnosť. 

Komora študentov navrhla:  
- zmeniť v ods. (7) znenie prvej vety nasledovne: „Skúšky sa konajú  po ukončení 

výučby z daného predmetu v skúškovom období semestra (okrem ods. 11). .....“. 



- vložiť nový odsek a zaradiť ho ako ods. (11) a nasledujúce odseky v Čl. 22 
prečíslovať na (12) až (18): „Vedúci výučbového pracoviska podľa možností 

pracoviska môže vypísať termín skúšky aj mimo aktuálneho skúškového obdobia, ak 

študent, ktorý písomne požiada dekana do konca skúškového obdobia o takúto 

možnosť, má získaných minimálne 70 % kreditov z príslušného semestra. Do počtu 

kreditov za príslušný semester sa pre účely tohto výpočtu nezapočítavajú kredity 

získané za opakovane zapísané predmety.“ 
- zároveň v prílohe študijného poriadku v Čl. 2 ods. 4 pís. f/ a i/ a v ods. 6 doplniť na 

konci text: „...(okrem čl. 22 ods. 11).“  

Komora zamestnancov AS zaujala k predloženému návrhu podporné stanovisko.  

AS hlasovaním schválil pozmeňujúci návrh, ktorý bude zapracovaný do Študijného 
poriadku JLF UK. 

Záver: AS schválil Študijný poriadok JLF UK s pozmeňujúcim návrhom a prijal k tomuto 
bodu uznesenie č. 28/2008. Študijný poriadok JLF UK bude predložený na schválenie AS 
UK v Bratislave. 

P. prodekan Mokrý poďakoval za schválenie Študijného poriadku JLF UK a predseda 
KŠ poďakoval za podporu pozmeňujúceho návrhu komory študentov.  

 
K bodu 2/ 

 Na požiadanie p. dekana informáciu k projektu UK a JLF UK predloženému na 
základe prvej výzvy MŠ SR v rámci opatrenia 5.1. Operačného programu Výskum a vývoj,  
podala Mgr. Martina Antošová, PhD., zástupkyňa spoločnosti Eurodotácie a.s. Žilina, ktorá 
projekt za JLF UK pripravovala. JLF UK pripravila žiadosť v maximálnej možnej výške, t.j. 
150 mil. Sk. UK redukovala požiadavku fakulty na 50 mil. Sk s tým, že UK predloží druhú 
časť projektu.  Z tohto dôvodu bol projekt fakulty zameraný len na rekonštrukciu ŠD 
a Prednáškových miestností na Novomeského ul., pričom dôraz sa kládol na  informačné a 
komunikačné technológie. Spolupráca s Rektorátom a najmä s Centrom informačných 
technológií UK, ktoré zabezpečovalo druhú časť projektu, bola neefektívna. V dôsledku 
nedostatočnej prípravy spoločného projektu UK a JLF UK zo strany UK bol projekt vyradený 
z formálnych dôvodov. Riaditeľ Centra informačných technológií UK, ktorý bol zodpovedný 
za časť projektu UK, dostal okamžitú výpoveď. JLF UK a spoločnosť Eurodotácie požiada 
UK, aby v rámci ďalšej výzvy zameranej na obnovu infraštruktúry, ktorá je plánovaná na 
september 2008, fakulta mohla predložiť samostatný projekt v plnej výške. 

 P. Dr. Halašová uviedla, že opatrenie bolo zamerané na rozvoj mimobratislavského 
regiónu, preto fakulta mala ambíciu žiadať o plnú výšku poskytovaných prostriedkov. UK 
prejavila záujem o získanie 100 mil. Sk na rekonštrukciu UVZ v Richňave a preto musel byť 
pripravený spoločný projekt UK a JLF UK. 

 P. prodekan Staško informoval, že p. dekan považuje odvolanie riaditeľa CIT UK za 
nedostatočné a žiada rektora o ďalšie vysvetlenie celej situácie. 

 Prof. Hanáček navrhol, aby sa o tejto problematike rokovalo aj na zasadnutí AS UK. 
Dr. Mikolajčík navrhol, aby bolo prijaté uznesenie na podporu dekana, ktorý žiada rektora 
o ďalšie vysvetlenie. AS sa po diskusii dohodol na prijatí uznesenia AS. 

Záver: AS prijal k tomuto bodu uznesenie č. 29/2008. 

 P. predsedníčka poďakovala Mgr. Antošovej za podanie informácie na zasadnutí AS. 

 

 



K bodu 3/ 

a/ P. prodekanka Fraňová informovala: 
- o uskutočnení prijímacieho konania na JLF UK v dňoch 9. – 12. 2008 a 16. júna 2008 
(náhradný termín) a o počte prihlásených a zúčastnených uchádzačov o štúdium: 
���� štud. program Všeobecné lekárstvo: 1129 prihlásených a 1036 zúčastnených 
���� štud. program Ošetrovateľstvo:   99 prihlásených a 85 zúčastnených 
���� štud. program Verejné zdravotníctvo:  78 prihlásených a 66 zúčastnených 

- o termíne slávnostných promócií na JLF UK, ktoré sa uskutočnia 27. 6. 2008. 
 
b/ P. prodekan Staško: 

- informoval o prebiehajúcom prijímacom konaní na doktorandské štúdium 16. a 17. 
júna 2008 na 22 pridelených miest interných doktorandov; 

- poďakoval doc. Žiakovej za jej podiel na akreditácii študijného programu v sústavnom 
vzdelávaní s názvom Mentor klinickej praxe. 

 

P. predsedníčka poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí a ukončila rokovanie. 

 
 
UZNESENIA: 
 
28/2008 

AS JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 pís. a/ zákona o vysokých školách schvaľuje Študijný 
poriadok JLF UK, ktorý bude v súlade § 33 ods. 5 zákona o vysokých školách predložený na 
schválenie Akademickému senátu Univerzity Komenského v Bratislave. 
 
29/2008 

AS JLF UK: 
1. kriticky prijal informáciu o formálnych nedostatkoch projektu UK a JLF UK 

„Modernizácia vzdelávacej infraštruktúry UK za využitia IKT“ predloženého v rámci 
výzvy MŠ SR operačného programu Výskum a vývoj, opatrenie 5.1, na základe 
ktorých bol celý projekt neúspešný; 

2. vyjadruje nespokojnosť s postupmi a postojom Vedenia UK, resp. zamestnancov UK, 
ktorí sa podieľali na príprave tohto projektu; 

3. žiada dekana, aby priebežne informoval AS JLF UK o všetkých krokoch, ktoré 
podnikne v náprave daného stavu; 

4. žiada dekana a Vedenie JLF UK, aby pravidelne informovali AS JLF UK o stave 
pripravených projektov v rámci fondov EÚ; 

5. žiada Vedenie Univerzity Komenského v Bratislave o možnosť predložiť samostatný 
projekt cez prioritnú os 5.1 pri opakovane zverejnenej výzve. 

 
 
V Martine dňa 20. 6. 2008 
 
 
 
 

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

 


