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Z á p i s n i c a  

zo zasadania Akademického senátu Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 19. septembra 2011 

-  členovia AS: prof. MUDr. K. Adamicová, PhD., doc. MUDr. M. Adamkov, CSc., mim. prof., 

Mgr. I. Bóriková, PhD., doc. RNDr. A. Drgová, CSc., prof. MUDr. K. Javorka, DrSc., doc. 

RNDr. P. Kaplán, CSc., mim. prof., MUDr. B. Kolarovszki, PhD., RNDr. Z. Lasabová, PhD., 

Ing. A. Lepejová, CSc., doc. MUDr. J. Ľupták, PhD., doc. MUDr. Y. Mellová, CSc., MUDr. 

A. 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., 

doc. MUDr. V. Švihrová, CSc., doc. MUDr. J. Višňovský, CSc., mim. prof., prof. MUDr. M. 

Zibolen, CSc., A. Antošíková, M. Bánová, T. Buday, J. Holjenčík, K. I. Holm, K. Jánošíková, 

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: doc. Mgr. M. Bašková, PhD., prof. MUDr. P. Bánovčin, CSc., prof. MUDr. M. 

Mokáň, DrSc., FRCP Edin., M. Kendra 

 

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: 

 

1. Informácia o výsledku doplňovacích volieb do zamestnaneckej časti AS JLF UK a sľub 

novozvolených členov Akademického senátu JLF UK 

2. Doplnenie stálych komisií o novozvolených členov Akademického senátu JLF UK 

3. Vyhlásenie volieb zástupcov JLF UK do Akademického senátu UK v Bratislave 

4. Návrh dekana na podmienky prijatia na štúdium študijného programu všeobecné 

lekárstvo a študijných programov 1. stupňa na JLF UK pre akademický rok 2012/2013 

5. Návrh dekana na schválenie Študijného poriadku ďalšieho vzdelávania zdravotníckych 

pracovníkov na JLF UK 

6. Návrh dekana na rozhodnutie o úhrade za ďalšie vzdelávanie zdravotníckych 

pracovníkov na JLF UK 

7. Návrh dekana na odpredaj administratívnej budovy na Záborského ul. 

8. Návrh dekana na schválenie projektu – Stredoslovenské centrum vedy  

9. Návrh dekana na zmenu funkčnej štruktúry: 

a/ Klinika transplantačnej a cievnej chirurgie JLF UK a UNM 

b/ Ústav lekárskej biológie JLF UK  

c/ Klinika pracovného lekárstva a toxikológie JLF UK a UNM 

10. Informácie členov Vedenia JLF UK 

11. Rôzne 

 

K bodu 1/ 

Predsedníčka AS informovala o výsledku doplňovacích volieb do zamestnaneckej časti 

AS dňa 13. septembra 2011. 

Vo volebnej oblasti č. 1 boli navrhnutí prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc. 

(navrhovatelia: prof. MUDr. Čalkovská, PhD., prof. MUDr. Stránsky, PhD. doc. Tonhajzerová, 

doc. Mokrá) a Mgr. Martina Antošová, PhD. (navrhovatelia: Ing. Hvizdák, doc. Mgr. Kmeťová 



 2 

Sivoňová, PhD., doc. MUDr. Mokrý, PhD.). Mgr. Martina Antošová, PhD. pred voľbami stiahla 

kandidatúru. Za člena AS bol zvolený prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc. 

Vo volebnej oblasti č. 2 boli navrhnuté MUDr. Elena Nováková, PhD. (navrhovatelia: 

prof. MUDr. Hudečková, PhD., MPH, doc. MUDr. Baška, PhD., RNDr. Porubská, CSc.) a doc. 

MUDr. Jana Plevková, PhD. (navrhovatelia: doc. MUDr. Mokrý, PhD., doc. RNDr. 

Brozmanová, PhD., doc. MUDr. Mokrá, PhD.). Za členku AS bola zvolená MUDr. Elena 

Nováková, PhD. 

Novozvolení členovia zamestnaneckej časti Akademického senátu JLF UK prof. MUDr. 

Kamil Javorka, DrSc. a MUDr. Elena Nováková, PhD. zloţili sľub člena akademického 

senátu a prevzali si osvedčenia o zvolení. 

 

K bodu 2/ 

 

Predsedníctvo AS predloţilo návrh na doplnenie stálych komisií AS nasledovne: 

- Právna komisia: prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc.   

- Pedagogická komisia AS: MUDr. Elena Nováková, PhD.  

- predseda Pedagogickej komisie: doc. MUDr. Yvetta Mellová, PhD. 

AS o návrhoch 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 prof. MUDr. Kamila Javorku, DrSc. za člena Právnej komisie AS JLF 

UK, MUDr. Elenu Novákovú, PhD. za členku Pedagogickej komisie AS JLF UK a doc. MUDr. 

Yvettu Mellovú, PhD. za predsedníčku Pedagogickej  komisie AS JLF UK. Aktuálne zloţenie 

stálych komisií AS je uvedené v prílohe zápisnice č. 1.  

 

K bodu 3/ 

Predsedníctvo AS v súlade s uznesením AS UK zo dňa 22. 6. 2011 o vyhlásení volieb do 

AS UK predloţilo návrh na vyhlásenie volieb do AS UK za JLF UK na funkčné obdobie 2011 – 

2015: - na 3 zástupcov zamestnaneckej časti akademickej obce JLF UK 

- na 2 zástupcov študentskej časti akademickej obce JLF UK 

a navrhlo deň konania volieb na 24. októbra 2011 v čase od 8,00 hod. do 14,00 hod. v malej 

zasadačke dekanátu JLF UK. Zároveň navrhlo Volebnú komisiu (z členov AS) v nasledovnom 

zloţení: doc. Mgr. Martina Bašková, PhD. 

 doc. MUDr. Yvetta Mellová, CSc. 

 doc. RNDr. Anna Drgová, CSc. 

 Miriam Bánová 

 Ladislav Stodola 

AS o návrhu na vymenovanie členov Volebnej komisie hlasoval tajne. Zápisnica 

o výsledku tajného hlasovania je zaloţená v dokumentácii AS. 

Záver: AS schválil vyhlásenie volieb do AS UK a zvolil členov volebnej komisie. K tomuto 

bodu boli prijaté uznesenia č. 33 a 34/2011.  

 

K bodu 4/ 

 P. dekan predloţil návrh na podmienky prijatia na štúdium študijného programu 

všeobecné lekárstvo a študijných programov 1. stupňa na JLF UK pre akademický rok 

2012/2013. 

 Pedagogická komisia, Zamestnanecká a Študentská časť AS nemali k návrhu ţiadne 

pripomienky a odporučili návrh schváliť. 
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Záver: AS schválil predloţený návrh a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 35/2011. Celé znenie 

uznesenia je uvedené v prílohe zápisnice č. 2. 

 

K bodu 5/ 

 P. dekan predloţil na schválenie návrh Študijného poriadku ďalšieho vzdelávania 

zdravotníckych pracovníkov na JLF UK, ktorý je predloţený z dôvodu zosúladenia s novými 

právnymi predpismi. 

 Právna a Pedagogická komisia, Zamestnanecká a Študentská časť AS nemali k návrhu 

ţiadne pripomienky a odporučili návrh schváliť. 

MUDr. Mikolajčík predloţil pripomienku k podmienkam pre zaradenie uchádzača na 

špecializačné štúdium, kde na prijatie na štúdium musí byť uzavretý pracovný pomer 

s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, pričom zdravotná starostlivosť sa musí poskytovať 

v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týţdenného pracovného času. Nakoľko túto 

poţiadavku nespĺňajú doktorandi denného štúdia, navrhol, aby do tohto času boli započítané aj 

hodiny za pohotovostné sluţby. P. dekan uviedol, ţe podmienky na zaradenie na špecializačné 

štúdium a uznanie odbornej praxe upravuje Nariadenie vlády SR č. 296/2010. Pokiaľ sa nezmení 

toto nariadenie, nie je moţné upraviť ustanovenia v študijnom poriadku. Na stretnutí s ministrom 

zdravotníctva na našej fakulte v máji 2011 odznela poţiadavka, aby o započítaní odbornej praxe 

rozhodoval garant. Minister prisľúbil, ţe túto problematiku bude riešiť. 

Záver: AS schválil Študijný poriadok ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na JLF 

UK a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 36/2011. Celé znenie študijného poriadku je uvedené 

v prílohe zápisnice č. 3. 

 

K bodu 6/ 

 P. dekan predloţil návrh rozhodnutia o úhrade za ďalšie vzdelávanie zdravotníckych 

pracovníkov na JLF UK. Uviedol, ţe oproti predchádzajúcemu rozhodnutiu upravuje toto 

rozhodnutie bezplatné štúdium pre zamestnancov JLF UK, ktorí budú platiť poplatok len za 

vydanie diplomu. 

 Pedagogická komisia a Komisia pre rozpočet a hospodárenie AS ako aj Zamestnanecká 

a Študentská časť AS odporučili predloţený návrh schváliť. 

Záver: AS schválil návrh rozhodnutia o úhrade za ďalšie vzdelávanie zdravotníckych 

pracovníkov na JLF UK a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 37/2011. Celé znenie uznesenia je 

uvedené v prílohe zápisnice č. 4. 

 

K bodu 7/ 

  P. dekan predloţil návrh na odpredaj administratívnej budovy na Záborského ul. Na 

základe predchádzajúceho súhlasu AS na prenájom tejto budovy bola vo výberovom konaní 

vybratá z troch uchádzačov spoločnosť, ktorá mala záujem na dlhodobom prenájme celej 

budovy a ponúkla najvyššie nájomné vo výške 53 600,-- eur ročne. Ročná spotreba energie 

predstavuje pribliţne 30 tis. eur ročne. Vzhľadom k zlému technickému stavu budovy, má 

spoločnosť záujem uskutočniť rekonštrukciu priestorov. Rekonštrukciou dochádza k 

technickému zhodnocovaniu budovy, ktoré sa odpočítava z hodnoty nájmu budovy. Po 

odpočítaní výdavkov za spotrebu energie a za technické zhodnotenie, ako aj po povinnom 

odvode z prenájmu do Fondu UK, by bol výnos z nájmu budovy minimálny, resp. nulový. 

Budova bola znaleckým posudkom ohodnotená vo výške 570 tis. eur. Vedenie fakulty po 

zváţení všetkých okolností podporilo odpredaj budovy. Odpredaj majetku podlieha ešte 

schváleniu v AS UK a v Správnej rade UK. P. dekan zároveň navrhol, aby finančné prostriedky 

z odpredaja budovy slúţili na pôţičky pracoviskám na zabezpečenie výskumu a iné aktivity. 

Pracoviská by po získaní grantov vrátili finančné prostriedky späť. Takto by sa zabezpečila 

stabilizácia fakulty v oblasti výskumu na dlhé obdobie. 
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Doc. Mellová v diskusii uviedla, ţe predpokladala, ţe finančné prostriedky z odpredaja 

budovy budú pouţité na zaplatenie indexácie dodávateľovi stavby Aula Magna. P. dekan 

informoval, ţe sa zúčastnil dvoch rokovaní s generálnym riaditeľom spoločnosti Metrostav, na 

ktorých generálny riaditeľ uviedol, ţe spoločnosť sa nechce súdiť. P. dekan na základe 

vypracovanej analýzy ponúkol spoločnosti Metrostav úhradu za vzniknuté straty spôsobené 

rôznymi cenami materiálu vo výške maximálne 30 tis. eur. Metrostav trvá na indexácii a je 

ochotný indexy zníţiť na 70 % poţadovanej sumy. P. dekan naďalej trvá na nezaplatení 

indexácie. Ďalšie rokovania sa majú uskutočniť do konca roka 2011. P. dekan bude o všetkých 

záveroch informovať AS a ubezpečil, ţe prostriedky z odpredaja budovy nebudú pouţité na 

zaplatenie indexácie. 

Zamestnanecká a Študentská časť AS odporučili schváliť predloţený návrh. 

Záver: AS schválil odpredaj administratívnej budovy na Záborského ul. a prijal k tomuto bodu 

uznesenie č. 38/2011. 

 

K bodu 8/ 

P. dekan informoval, ţe UK v Bratislave pripravuje projekt - Biomedicínske centrum, na 

ktorom budú participovať aj STU a SAV. Do projektu budú zapojené aj fakulty UK, avšak 

najväčšiu časť projektu bude pouţitá na výstavbu vedeckého kempingu.  

Zámerom Vedenia fakulty je predloţiť samostatný projekt zo ŠF EÚ, ktorého pracovný 

názov je Stredoslovenské centrum vedy. Spolupartnerom navrhovaného projektu je Ţilinská 

univerzita. Finančná spoluúčasť partnerov na projekte je 5% z celkovej výšky rozpočtu 

projektu. P. dekan poţiadal AS, aby podporil zámer Vedenia JLF UK. 

Záver: AS schválil predloţený návrh a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 39/2011  

 

K bodu 9/ 

P. dekan predloţil návrhy na zmenu funkčnej štruktúry: 

- Kliniky transplantačnej a cievnej chirurgie JLF UK a UNM – zriadenie miesta odborného 

asistenta, 

- Ústavu lekárskej biológie JLF UK – zrušenie miesta vedecko-výskumného zamestnanca, 

- Kliniky pracovného lekárstva a toxikológie JLF UK a UNM  - zriadenie miesta docenta. 

Klinika transplantačnej a cievnej chirurgie JLF UK a UNM v rámci kriteriálneho rozpisu 

finančných prostriedkov na mzdy dosiahla pozitívny výsledok, ktorý umoţňuje upraviť 

personálnu štruktúru o jedného vedecko-pedagogického zamestnanca. Od nového zamestnanca 

sa očakáva aktívne zapojenie pri spracovaní návrhu ďalšieho grantu s medzinárodnou účasťou 

v oblasti transplantácie pečene a tenkého čreva a tieţ zapojenie do pedagogického procesu pri 

výučbe slovenských študentov a študentov študujúcich v anglickom jazyku. 

Zrušenie pracovného miesta vedecko-výskumného zamestnanca na Ústave lekárskej 

biológie JLF UK vyplýva z opatrení zameraných na zefektívnenie pracovnej a funkčnej štruktúry 

Ústavu lekárskej biológie JL UK. 

Zriadenie pracovného miesta docenta na Klinike pracovného lekárstva a toxikológie je 

navrhnutý na základe poţiadavky prednostu kliniky z dôvodu systematickejšieho zapojenia a 

urýchlenia realizácie výstupov projektu OPVV "Karcinogénne a toxické kovy v ţivotnom a 

pracovnom prostredí", ako zástupca vedúceho projektu. Okrem týchto aktivít sa bude  

podieľať na pregraduálnej i postgraduálnej výučbe, publikačnej činnosti a súčasne bude 

pokračovať v ďalších prebiehajúcich vedecko-výskumných aktivitách. 

Komisia pre rozpočet a hospodárenie, Zamestnanecká a Študentská časť AS odporučili 

návrhy na zmenu funkčnej štruktúry pracovísk schváliť. 

Záver: AS  schválil predloţené návrhy a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 40/2011. 
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K bodu 10/ 

 

a/ P. dekan: 

- zhodnotil personálny stav fakulty. Väčšina vedúcich pracovísk pochopila snahu Vedenia 

získať prostriedky na zvýšenie platov tam, kde sú rezervy. Predpokladané zníţenie počtu 

zamestnancov v 1. etape je o 25, ktoré sa dosiahne predovšetkým kumulovaním funkcií, 

zrušením dohôd, zníţením úväzkov u dôchodcov. Na ďalšom zasadaní AS bude 

predloţená informácia o zmenách počtu zamestnancov na jednotlivých pracoviskách; 

- informoval, ţe do 1. ročníka je zatiaľ zapísaných 111 a do 2. ročníka 25 nových 

zahraničných študentov. Finančné prostriedky získané za zahraničných študentov budú 

pouţité predovšetkým pre pedagógov, ktorí zabezpečujú výučbu študentov v anglickom 

jazyku. O ďalšom pouţití týchto prostriedkov rozhodne AS, ale nemali by byť pouţité 

na dofinancovanie stratových pracovísk; 

- otvoril otázku perspektívy nelekárskych študijných programov. Počet študentov v týchto 

študijných programoch za posledných 5 rokov klesol z počtu 760 na 289, pričom počet 

pedagógov stúpol. Fakulte sa nedarí získať väčší počet študentov do 1. ročníka a navyše 

fakulta stratila akreditáciu na magisterské štúdium ošetrovateľstva. P. dekan chce na 

fakulte otvoriť diskusiu celej akademickej obce k perspektíve nelekárskych študijných 

programov; 

- sa obrátil na vedúcich pracovníkov, aby ţiadali asistentov a docentov, aby v rámci svojej 

vedecko-výskumnej činnosti zabezpečili svoj kvalifikačný rast. 

b/ P. prodekan Galajda: 

-  v prezentácii informoval o kritériách Rady projektu ESF „Podpora rozvoja ľudských 

zdrojov s vyuţitím najmodernejších postupov a foriem vzdelávania na JLF UK“ na 

ocenenie najlepších doktorandov a školiteľov a zároveň informoval o výsledkoch 

ocenenia za akademický rok 2010/2011. Ďalej informoval o podpore cestovania 

z uvedeného projektu. Celá prezentácia je uvedená v prílohe zápisnice č. 5/2011 

- informoval o počte prijatých doktorandov v akademickom roku 2011/12, celkom je 

prijatých 51 doktorandov, z toho je 27 v dennej forme a 24 v externej forme. Celkový 

počet doktorandov na JLF UK je 196, z toho je 94 v dennej forme a 102 v externej 

forme; 

- uviedol, ţe JLF UK má v súčasnej dobe akreditovaných 27 študijných programov 

ďalšieho vzdelávania, z tohto je 22 špecializačných študijných programov pre lekárov, 1 

certifikačný študijný program pre lekárov, 1 špecializačný študijný program pre sestry a 3 

programy sústavného vzdelávania. V uvedených akreditovaných študijných programoch 

je zaradených 238 zdravotníckych pracovníkov a úspešne ukončilo 161 účastníkov 

vzdelávania; 

- informoval o novom vestníku MZ SR, ktorý obsahuje výnos ministra zdravotníctva SR, 

ktorým sa ustanovujú ďalšie minimálne štandardy pre špecializačné a certifikačné 

študijné programy a študijné programy sústavného vzdelávania. 

c/ P. prodekanka Čalkovská informovala: 

- o výzve UK na nahlasovanie kandidátov na prednesenie profesorskej prednášky na pôde 

UK; 

- o výzve UK o moţnosti predloţenia vhodných návrhov na kandidátov na udelenie 

čestného titulu doctor honoris causa 

- o verejnej výzve Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV) na podávanie ţiadostí 

na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy 

a techniky. Ukončenie výzvy je 14.11.2011, do 7.11.2011 je potrebné doručiť kompletnú 

ţiadosť v 2 vyhotoveniach na referát vedecko-výskumnej činnosti, do 24.10.2011 je 

potrebné nahlásiť ţiadosť Etickej komisii JLF UK a do 31.10.2011 predloţiť Etickej 

komisii JLF UK jeden exemplár ţiadosti. 

d/ P. prodekanka Péčová informovala: 
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- o počte študentov v 1. ročníku štud. programu všeobecné lekárstvo: 

 v anglickom jazyku 111 študentov 

 v slovenskom jazyku 142 študentov 

- o celkovom počte študentov JLF UK k 16. 9. 2011: 1495 

- o harmonograme predštátnicových praxí pre zahraničných študentov, 

- o novej smernici UK k príprave diplomových prác v súlade s novelou vysokoškolského 

zákona, ku ktorej bude vypracovaný vykonávací predpis; 

- o spustení internetovej stránky fakulty v anglickom jazyku; 

- o rozvrhoch na akademický rok 2011/12,  

- o ocenení študentov so študijným priemerom 1,0 na slávnostnom otvorení akademického 

roka dňa 20. 9. 2011; 

e/ P. tajomníčka informovala: 

- o metodike delenia dotácie štátneho rozpočtu na vysoké školy na rok 2012, ktorá bola 

zaslaná zástupcom fakúlt v Rade vysokých škôl SR. Metodika je podobná ako v roku 

2011; 

- o rozšírení informačného systému Sofia o ďalší modul organizačný manaţment; 

- o úprave smernice JLF UK o poskytovaní cestovných náhrad; 

- o tom, ţe UK pripravuje pravidlá vytvárania garančného rizikového účtu UK na 

prekrytie potrieb finančných prostriedkov fakúlt; 

- o novele zákonníka práce od 1. 9. 2011, v ktorej sa menia napr. lehoty výpovedných dôb 

a lehota pracovného pomeru uzatvoreného na dobu určitú z 2 rokov na 3 roky; 

- o zaloţení hádzanárskeho klubu Slávia Medik, ktorý tvoria predovšetkým študentky 

z Nórska. 

 

K bodu 11/ 

 

a/  P. dekan pozval všetkých prítomných na slávnostné otvorenie akademického roka 2011/2012 

dňa 20. 9. 2011.  

b/  P. prof. Sániová, CSc. poţiadala o informáciu k predloţeným grantom KEGA a VEGA so 

začiatkom riešenia v roku 2012. P. dekan uviedol, ţe všetky granty okrem jedného prešli do 

druhého kola. 

c/ P. predsedníčka AS: 

-  informovala, ţe dňa 4. októbra 2011 sa uskutočnia doplňovacie voľby do študentskej časti 

AS JLF UK na obsadenie dvoch voľných miest; 

-  informovala o pripomienke Volebnej komisie pre voľby do AS JLF UK k výkladu čl. 12 

ods. 2 Štatútu JLF UK týkajúci sa zaradenia zamestnancov do akademickej obce, 

predovšetkým odborných zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním. P. predsedníčka 

uviedla, ţe poţiada Právnu komisiu AS UK o vyjadrenie k tejto otázke a  o výsledku bude 

informovať na najbliţšom zasadaní AS. P. dekan odporučil v dostatočnom časovom 

predstihu pred riadnymi voľbami do AS prehodnotiť rozdelenie volebných oblastí. 

d/ P. dekan informoval o priebehu výstavby novej kniţnice. Plánovaný termín ukončenia stavby 

nebude dodrţaný a predpokladá sa, ţe kniţnica bude dokončená do konca roka 2012. 

 

 

UZNESENIA AS: 

 

33/2011 

Akademický senát JLF UK vyhlasuje voľby zástupcov JLF UK do Akademického senátu 

Univerzity Komenského v Bratislave:  

- na 3 zástupcov zamestnaneckej časti akademickej obce JLF UK 

- na 2 zástupcov študentskej časti akademickej obce JLF UK 
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a schvaľuje:  

a/ deň konania volieb: 24. október 2011  

b/ miesto konania volieb: zasadačka Vedeckej rady JLF UK, Malá Hora 4A 

c/ čas konania volieb: od 8,00 hod. do 14,00 hod. 

 

34/2011 

Akademický senát JLF UK v tajnom hlasovaní zvolil Volebnú komisiu pre voľby zástupcov 

JLF UK do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave v nasledovnom 

zloţení::  doc. Mgr. Martina Bašková, PhD. 

doc. MUDr. Yvetta Mellová, CSc. 

doc. RNDr. Anna Drgová, CSc. 

Miriam Bánová 

Ladislav Stodola 

 

35/2011 

Akademický senát JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 písm. i/ zákona o vysokých školách schvaľuje 

podmienky prijatia na štúdium študijného programu všeobecné lekárstvo a študijných programov 

1. stupňa na JLF UK pre akademický rok 2012/2013. 

 

36/2011 

Akademický senát JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 písm. a/ zákona o vysokých školách schvaľuje 

Študijný poriadok ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na JLF UK. 

 

37/2011 

Akademický senát JLF UK schvaľuje návrh rozhodnutia dekana o úhrade za ďalšie vzdelávanie 

zdravotníckych pracovníkov na JLF UK. 

 

38/2011 

Akademický senát JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 písm. m) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s čl. 18 ods. 1 písm. o) Štatútu JLF 

UK vyslovuje súhlas s odpredajom administratívnej budovy na ulici Záborského, súpisné číslo 4, 

orientačné číslo 2, Martin, katastrálne územie Martin, zapísané na liste vlastníctva č. 4217 

vydanom katastrálnym úradom – Správou katastra Martin, číslo parcely 237/57 o výmere 411 m
2
 

a liste vlastníctva č. 3573, číslo parcely 237/9 o výmere 157 m
2 

a číslo parcely 237/69 o výmere 

96 m
2
, na ktorej sa stavba nachádza. 

 

39/2011 

Akademický senát JLF UK schvaľuje zámer Vedenia predloţiť v rámci pripravovanej výzvy 

projekt zo ŠF EÚ s pracovným názvom Stredoslovenské centrum vedy. 

 

40/2011 

Akademický senát JLF UK v súlade s čl. 18 ods. 1 písm. p/ Štatútu JLF UK schvaľuje 

nasledovné zmeny štruktúry pedagogických a vedecko-výskumných zamestnancov JLF UK: 

- zriaďuje sa 1 miesto odborného asistenta na Klinike transplantačnej a cievnej chirurgie, 

- ruší sa 1 miesto vedecko-výskumného zamestnanca na Ústave lekárskej biológie, 

- zriaďuje sa 1 miesto docenta na Klinike pracovného lekárstva a toxikológie. 

 

V Martine dňa 3. októbra 2011 

 

prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc., v.r. 

predsedníčka AS JLF UK 

 

Zapísala: A. Bobeková 


