Zápisnica
zo zasadania Akademického senátu Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine
konaného dňa 17. decembra 2012
Prítomní:
- členovia AS: prof. MUDr. K. Adamicová, PhD., 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., 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. mim. prof., MUDr. V. Švihrová, CSc., doc. MUDr. J. Višňovský, CSc., mim. prof., prof.
MUDr. M. Zibolen, CSc., M. Bánová, T. Buday, J. Čabala, A. Fullová, M. Kendra, I. Majling, V.
Sokolíková, L. Stodola
- členovia Vedenia: prof. MUDr. J. Danko, CSc., doc. MUDr. O. Osina, PhD., doc. MUDr. R.
Péčová, PhD., prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD., prof. MUDr. P. Galajda, CSc., Ing. Ľ.
Červeňová
Ospravedlnení:
- členovia AS: doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. prof., doc. RNDr. Erika Halašová, PhD,
prof. MUDr. M. Mokáň, DrSc., FRCP Edin., prof. MUDr. P. Bánovčin, CSc., D. Gočová, K.
Jánošíková, A. Simeunovic, MUDr. Siváková
Akademický senát JLF UK (ďalej aj „AS JLF UK“ a „AS“) bol uznášaniaschopný.
Zasadanie viedla predsedníčka AS JLF UK prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc., ktorá
v úvode odporučila členom AS zmenu v pôvodnom programe, ktorá sa týkala doplnenia bodu č. 1
– Sľub novozvolených členov AS.
Členovia AS jednomyseľne podporili tento návrh a schválili nasledovný program
zasadania:
1. Sľub novozvolených členov AS JLF UK
2. Návrh predsedníctva AS JLF UK na doplnenie stálych komisií AS JLF UK
3. Správa AS JLF UK za akademický rok 2011/2012 a Správa Predsedníctva AS JLF UK za
akademický rok 2011/2012
4. Návrh dekana JLF UK na školné a poplatky v akademickom roku 2013/2014
5. Návrh dekana na vyslovenie súhlasu s dofinancovaním Akademickej knižnice
a audiovizuálneho strediska
6. Návrh dekana na doplnenie Štipendijného poriadku JLF UK
7. Návrh dekana na zmenu funkčnej štruktúry Vysokoškolského internátu a jedálne JLF UK
8. Informácia dekana o poskytovaní výučby študentom JLF UK vo Fakultnej nemocnici
s poliklinikou Žilina
9. Informácie členov Vedenia JLF UK
10. Rôzne
K bodu 1/
Dňa 2. októbra 2012 sa uskutočnili doplňovacie voľby do študentskej časti Akademického
senátu JLF UK v Martine na 4 voľné miesta po absolventoch fakulty.
Vo volebnej oblasti č. 6 (študenti 1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo) bola
zvolená jedna kandidátka – Veronika Sokolíková.

Vo volebnej oblasti č. 9 (študenti 4. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo) bol
zvolený jeden kandidát– Jozef Čabala.
Vo volebnej oblasti č. 12 (študenti 1.-5. ročníka študijného programu Ošetrovateľstvo
a nelekárskych študijných programov) bola zvolená jedna kandidátka – Katarína Jánošíková.
Vo volebnej oblasti č. 13 (študenti 1.-6. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo
študujúci v anglickom jazyku) bola zvolená jedna kandidátka – Aida Simeunovic.
V súlade s Čl. 5 ods. 3 Rokovacieho poriadku AS JLF UK zložili a podpísali prítomní
novozvolení členovia AS – Veronika Sokolíková a Jozef Čabala sľub a prevzali si osvedčenia
o zvolení.
K bodu 2/
Predsedníctvo AS na návrh študentskej časti AS predložilo návrh na doplnenie stálych
komisií AS JLF UK o novozvolených členov študentskej časti AS JLF UK nasledovne:
- Veroniku Sokolíkovú za členku Vedeckej komisie,
- Jozefa Čabalu za člena Vedeckej komisie a Pedagogickej komisie,
- Katarínu Jánošíkovú za členku Pedagogickej komisie,
- Aidu Simeunovic za členku Pedagogickej komisie.
AS hlasoval tajne len o prítomných členoch – Veronike Sokolíkovej a Jozefovi Čabalovi.
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania je založená v dokumentácii AS.
Záver: Akademický senát JLF UK v súlade s Čl. 34 Rokovacieho poriadku AS JLF UK zvolil
Veroniku Sokolíkovú za členku Vedeckej komisie jednomyseľne a Jozefa Čabalu za člena
Vedeckej komisie a Pedagogickej komisie väčšinou hlasov, jeden člen sa zdržal hlasovania.
Aktuálne zloženie stálych komisií AS je uvedené v prílohe zápisnice č. 1.
K bodu 3/
Predsedníctvo AS predložilo Správu o činnosti AS JLF UK za akademický rok 2011/2012
a Správu predsedníctva AS JLF UK za akademický rok 2011/2012.
Návrh prerokovala Komisia pre rozpočet a hospodárenie, Právna komisia, Vedecká komisia
a Pedagogická komisia, ktoré ho odporučili schváliť. Člen Pedagogickej komisie mal dotaz
ohľadom kontrolnej činnosti AS.
Záver: Akademický senát JLF UK zobral na vedomie Správu predsedníctva AS JLF UK za
akademický rok 2011/2012 a schválil Správu o činnosti AS JLF UK za akademický rok
2011/2012. Správa o činnosti AS JLF UK je zverejnená na internetovej stránke fakulty.
K bodu 4/
P. dekan predložil návrh na výšku školného a poplatkov spojených so štúdiom na JLF UK
v akademickom roku 2013/2014.
Predsedníctvo AS, zamestnanecká ani študentská časť nemali pripomienky k návrhu.
Pedagogická komisia a Komisia pre rozpočet a hospodárenie odporučili návrh schváliť.

Záver: Akademický senát JLF UK jednomyseľne schválil výšku školného a poplatkov spojených
so štúdiom na JLF UK v akademickom roku 2013/2014 a prijal k návrhu uznesenie č. 31/2012.
P. dekan poďakoval za podporu predloženého návrhu.
K bodu 5/
P. dekan predložil návrh na vyslovenie súhlasu s dofinancovaním zvýšených výdavkov
Akademickej knižnice a audiovizuálneho strediska a podrobne vysvetlil príčiny a dôvody
zvýšených výdavkov.
Predsedníctvo AS, zamestnanecká ani študentská časť nemali pripomienky k návrhu.
Komisia pre rozpočet a hospodárenie odporučila návrh schváliť.
Záver: Akademický senát JLF UK jednomyseľne vyslovil súhlas s dofinancovaním zvýšených
výdavkov Akademickej knižnice a audiovizuálneho strediska JLF UK vo výške 106 169,51 €
z nedotačných prostriedkov a vlastných výnosov JLF UK. Zúčtovanie prostriedkov sa vykoná
v rámci schvaľovania rozdelenia financií získaných z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov na
rok 2013, t.j. z disponibilného zostatku na finančný rok 2013 a prijal k tomuto bodu uznesenie č.
32/2012.
P. dekan poďakoval za podporu predloženého návrhu.
K bodu 6/
P. dekan predložil návrh na doplnenie Štipendijného poriadku JLF UK.
Predsedníctvo AS, zamestnanecká aj študentská časť odporučili návrh schváliť. Návrh
prerokovala Právna komisia a odporučila ho schváliť.
Záver: Akademický senát JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. a) Štatútu JLF UK jednomyseľne
schválil doplnenie Štipendijného poriadku JLF UK a úplné znenie Štipendijného poriadku JLF UK
a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 33/2012.
P. dekan poďakoval za podporu predloženého návrhu.
K bodu 7/
P. dekan predložil návrh na zmenu funkčnej štruktúry Vysokoškolského internátu JLF UK
Predsedníctvo AS, zamestnanecká a študentská časť AS návrh odporučili schváliť bez
zmeny.
Predpis prerokovala Právna komisia a Komisia pre rozpočet a hospodárenie a odporučili ho
schváliť.
Navrhovaná štruktúra nepedagogických zamestnancov Vysokoškolského internátu JLF UK:
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Záver: Akademický senát JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. p) jednomyseľne schválil
zrušenie jedného nepedagogického miesta v kategórii robotník na Vysokoškolskom internáte JLF
UK a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 34/2012.
P. dekan poďakoval za podporu predloženého návrhu.
K bodu 8/
P. dekan predložil informáciu o návrhu na realizáciu časti výučby vo Fakultnej nemocnici
s poliklinikou Žilina.
Predsedníctvo AS, zamestnanecká a študentská časť AS návrh podporili. Vyjadrila sa
k nemu aj Pedagogická komisia AS a podporila ho.
Predseda študentskej časti AS M. Kendra uviedol, že študenti JLF UK mali dotaz ohľadom
spôsobu dopravy do Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline. P. dekan odpovedal, že dopravu
študentov aj pedagógov JLF UK bude zabezpečovať fakulta na svoje náklady.
Podpredseda študentskej časti AS I. Majling poďakoval za študentov vedeniu JLF UK za
ich aktivitu ohľadom rozšírenia výučby na JLF UK.
Záver: Akademický senát JLF UK v súlade s Čl. 18 Štatútu JLF UK jednomyseľne schválil návrh
na realizáciu časti výučby vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina a prijal k tomuto bodu
uznesenie č. 35/2012.
P. dekan poďakoval za schválenie predloženého návrhu.
K bodu 9/
a/ P. dekan:
- vzhľadom na negatívnu medializáciu redaktorky RTVS týkajúcu sa verejného obstarávania
na JLF UK, informoval AS o postupe realizácie grantov financovaných zo Štrukturálnych
fondov EÚ, o svojom podnete na Najvyššom kontrolnom úrade SR na preverenie postupu
JLF UK a UK vo verejnom obstarávaní, o realizovaní audiovizuálneho záznamu rozhovoru
s redaktorkou RTVS a predložil AS na schválenie nasledovný návrh uznesenia:
AS JLF UK v súvislosti s procesom verejného obstarávania na predmet zákazky
„Videoendoskopický systém, Argón plazmový koagulátor, Endoskopický sonografický
systém, Konfokálny endomikroskopický systém“, ktorý opakovane spochybňovala
a následne medializovala redaktorka RTVS p. Vanda Tuchyňová:
a) berie na vedomie informáciu dekana fakulty o zabezpečení verejného obstarávania na
uvedený predmet zákazky, pričom všetky úkony, postupy, súťažné podmienky v procese
obstarávania overoval a zmluvu s vybratým uchádzačom podpisoval rektor UK,
b) vyslovuje súhlas s doterajším postupom dekana JLF UK vo veci prešetrenia správnosti
konania JLF UK pri obstarávaní uvedených prístrojov, a to formou podania vlastného
podnetu na Najvyšší kontrolný úrad a Úrad pre verejné obstarávanie.
Akademický senát JLF UK návrh väčšinou hlasov schválil, jeden člen sa zdržal hlasovania
a prijal k nemu uznesenie č. 36/2012.
-

ďalej informoval, že agentúra ARRA zverejnila výsledky hodnotenia vysokých škôl SR
a JLF UK sa umiestnila opäť na 1. mieste v medicínskom vzdelávaní v SR a v rámci UK sa
JLF UK umiestnila na 2. mieste; celkovo v rámci všetkých fakúlt v SR je JLF UK na 8.
mieste,

-

-

-

uviedol, že agentúra ARRA na podnet UK vykonala aj hodnotenie kvality výskumných
tímov na UK, pričom prof. M. Tatár so svojimi spolupracovníkmi v tomto hodnotení
dosiahol svetovú úroveň a ďalší tím JLF UK dosiahol nadnárodnú úroveň,
informoval, že sa pripravuje vypísanie nových grantov financovaných zo Štrukturálnych
fondov EÚ, ktoré sa budú týkať práve výskumu a vývoja,
vyzval hlavne tie pracoviská JLF UK, ktoré sú v mínusových hodnotách, aby vyvinuli
väčšiu snahu o získanie APVV grantov, v ktorých objem pridelených finančných
prostriedkov dosahuje až 250 000 €,
informoval, že koncoročné finančné odmeny boli udelené len tým pracoviskám JLF UK,
ktoré sú v plusových hodnotách,
pozval akademickú obec na predvianočné stretnutie v stredu 19. decembra 2012,
poďakoval AS JLF UK za jeho činnosť a spoluprácu v roku 2012.

b/ P. prodekan Galajda:
- informoval, že 29. – 30. januára 2013 bude Kurz metodológie vedeckej práce a 31. januára
2013 sa uskutoční XVII. Fakultná konferencia pre doktorandov,
- uviedol, že JLF UK získala akreditáciu pre nový špecializačný odbor revízne lekárstvo
a odbory gastroenterológia a detské lekárstvo boli reakreditované,
- informoval, že sa ukončuje vzdelávanie v doplnkovej príprave všeobecného lekárstva.
c/ P. prodekanka Péčová:
- informovala, že Vedecká rada JLF UK dňa 13. decembra 2013 schválila Správu
o pedagogike JLF UK, ktorá je už aj zverejnená na internetovej stránke fakulty.
K bodu 10/
Rôzne:
- p. predsedkyňa AS informovala, že na základe podnetu od p. prorektorky prof. Patakyovej,
predsedníctvo AS JLF UK zmenilo uznesenie č. 25/2012 týkajúce sa súhlasu s určením pozemkov
na Záborského ul. za nepotrebný majetok nasledovne:
Akademický senát JLF UK v súlade s Čl. 22 ods. 4 Štatútu JLF UK vyslovuje súhlas s určením
pozemkov:
- C KN 237/48 o výmere 379 m2 – ostatné plochy,
- C KN 237/49 o výmere 119 m2 – zastavané plochy a nádvoria,
- C KN 237/60 o výmere 93 m2 – ostatné plochy,
- C KN 283/4 o výmere 1 m2 – zastavané plochy a nádvoria,
- C KN 284/2 o výmere 79 m2 – zastavané plochy a nádvoria,
- C KN 237/46 o výmere 154 m2 – zastavané plochy a nádvoria,
- C KN 237/47 o výmere 173 m2 – ostatné plochy.
t.j. spolu celkom 998 m2 na Záborského ul. za nepotrebný majetok so zámerom ich
následného odpredaja.
- prof. Kaplán doplnil, že na poslednom zasadnutí AS UK sa toto uznesenie schválilo,
- p. predsedkyňa AS poďakovala členom AS JLF UK za ich účasť a spoluprácu na všetkých
zasadaniach v roku 2012.

UZNESENIA:
31/2012

Akademický senát JLF UK schvaľuje výšku školného a poplatkov spojených so štúdiom na JLF
UK v akademickom roku 2013/2014.
32/2012
Akademický senát JLF UK vyslovuje súhlas s dofinancovaním zvýšených výdavkov Akademickej
knižnice a audiovizuálneho strediska JLF UK vo výške 106 169,51 € z nedotačných prostriedkov
a vlastných výnosov JLF UK. Zúčtovanie prostriedkov sa vykoná v rámci schvaľovania rozdelenia
financií získaných z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov na rok 2013, t.j. z disponibilného
zostatku na finančný rok 2013.
33/2012
Akademický senát JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. a) Štatútu JLF UK schvaľuje návrh na
doplnenie Štipendijného poriadku JLF UK a úplné znenie Štipendijného poriadku JLF UK.
34/2012
Akademický senát JLF UK v súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. p) Štatútu JLF UK schvaľuje zrušenie
jedného nepedagogického miesta v kategórii robotník na Vysokoškolskom internáte JLF UK.
Schválená štruktúra nepedagogických zamestnancov Vysokoškolského internátu JLF UK:
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35/2012
Akademický senát JLF UK v súlade s Čl. 18 Štatútu JLF UK schvaľuje návrh na realizáciu časti
výučby vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina.
36/2012
Akademický senát JLF UK v súvislosti s procesom verejného obstarávania na predmet zákazky
„Videoendoskopický systém, Argón plazmový koagulátor, Endoskopický sonografický systém,
Konfokálny endomikroskopický systém“, ktorý opakovane spochybňovala a následne
medializovala redaktorka RTVS p. Vanda Tuchyňová:
a) berie na vedomie informáciu dekana fakulty o zabezpečení verejného obstarávania na
uvedený predmet zákazky, pričom všetky úkony, postupy, súťažné podmienky v procese
obstarávania overoval a zmluvu s vybratým uchádzačom podpisoval rektor UK,
b) vyslovuje súhlas s doterajším postupom dekana JLF UK vo veci prešetrenia správnosti
konania JLF UK pri obstarávaní uvedených prístrojov, a to formou podania vlastného
podnetu na Najvyšší kontrolný úrad a Úrad pre verejné obstarávanie.
V Martine dňa 7. 1. 2013
prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc.
predsedníčka AS JLF UK

