Zápisnica
z mimoriadneho zasadania Akademického senátu Jesseniovej lekárskej fakulty UK
v Martine konaného dňa 24. októbra 2011
- 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., 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, 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. O. Osina, PhD., doc. MUDr. R. Péčová, PhD., Ing. Ľ.
Červeňová
Ospravedlnení:
- členovia AS: prof. MUDr. P. Bánovčin, CSc., prof. MUDr. M. Mokáň, DrSc., FRCP Edin.,
M. Bánová, doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. prof.,
Akademický senát JLF UK (ďalej len „AS“) bol uznášaniaschopný. Zasadanie viedla
predsedníčka AS prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc.
P. predsedníčka AS JLF UK predložila a AS schválil nasledovný program zasadania:
1.
2.
3.
4.

Sľub novozvolených členov Akademického senátu JLF UK
Transformácia univerzitných nemocníc na akciové spoločnosti
Návrh dekana na doplnenie Vedeckej rady JLF UK
Rôzne

K bodu 1/
Dňa 4. októbra 2011 sa uskutočnili doplňovacie voľby do študentskej časti
Akademického senátu Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine na 2 voľné miesta.
Vo volebnej oblasti č. 6 (študenti 1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo)
bola navrhnutá jedna kandidátka – Anna Fullová a vo volebnej oblasti č. 9 (študenti 4. ročníka
študijného programu všeobecné lekárstvo) bola navrhnutá jedna kandidátka – Daša Gočová.
Obidve študentky boli zvolené za členky študentskej časti Akademického senátu JLF UK.
V súlade s čl. 5 ods. 3 Rokovacieho poriadku Akademického senátu JLF UK zložili
novozvolené členky Akademického senátu JLF UK sľub člena AS a prevzali si osvedčenia
o zvolení.
K bodu 2/
P. predsedníčka AS informovala, že Predsedníctvo AS na svojom zasadaní dňa 29.
septembra 2011 prerokovalo otázku transformácie univerzitných nemocníc na akciové
spoločnosti, a to na základe listov dekana a predsedu AS Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach
zaslaných predsedníčke Vlády SR k transformácii Univerzitnej nemocnice L. Pasteura na
akciovú spoločnosť. V stanovisku Vedenie a AS LF UPJŠ v Košiciach vyjadrujú nesúhlas
s transformáciou Univerzitnej nemocnice v Košiciach na akciovú spoločnosť. Zároveň sme
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dostali na vedomie uznesenie AS Lekárskej fakulty UK v Bratislave, v ktorom sa stotožňujú so
stanoviskom LF UPJŠ v Košiciach. Predsedníctvo AS JLF UK po diskusii s členmi Vedenia JLF
UK a objasnení špecifickej situácie v Košiciach a v Bratislave vzalo uvedené informácie na
vedomie. Následne JLF UK obdržala na vedomie stanovisko rektora a Akademického senátu
UPJŠ v Košiciach k transformácii Univerzitnej nemocnice L. Pasteura na akciovú spoločnosť,
ktorý bol zaslaný predsedníčke vlády SR. V stanovisku podporujú vyjadrenie dekana a AS LF
UPJŠ v Košiciach zaslané predsedníčke vlády SR. Zároveň sme obdržali výpis uznesení AS UK
zo dňa 12. 10. 2011 k tejto problematike.
V diskusii p. dekan uviedol, že podporuje transformáciu nemocníc, ale ako dekan fakulty
bude rešpektovať stanovisko akademického senátu fakulty. Ďalej uviedol, že situácia v Martine
je iná ako v Bratislave a v Košiciach, kde je spolupráca lekárskych fakúlt s univerzitnými
nemocnicami problematická.
P. dekan ďalej informoval o stanovisku prezidenta Asociácie lekárskych fakúlt SR p.
prof. Siegfrieda, v ktorom upozorňuje predsedníčku vlády SR, že vo vzorových stanovách sa
nehovorí o povinnosti univerzitných nemocníc zabezpečovať pregraduálnu výchovu a výchovu
lekárov špecialistov.
Vedenie JLF UK predložilo návrh uznesenia, ktoré bolo po diskusii upravené. Do
diskusie sa zapojili viacerí členovia AS – študent Majling, prof. Adamicová, študent Holjenčík
Dr. Kolarovszki, prof. Zibolen, prof. Javorka, Dr. Mikolajčík, prof. Nosáľová, doc. Švihrová,
doc. Ľupták, prof. Višňovský a odzneli rôzne názory na túto problematiku.
Záver: AS prijal k otázke transformácie nemocníc na akciové spoločnosti uznesenie č. 41/2011.
K bodu 3/
P. dekan predložil návrh na doplnenie Vedeckej rady JLF UK o ďalšieho člena –
novozvoleného dekana Lekárskej fakulty UP v Olomouci – prof. MUDr. Milana Kolářa, PhD.
AS o návrhu hlasoval tajne. Zápisnica o výsledku hlasovania je založená v dokumentácii
AS. Výsledok hlasovania: všetci prítomní členovia AS hlasovali za predložený návrh.
Záver: AS schválil návrh dekana a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 42/2011.
P. dekan poďakoval za schválenie predloženého návrhu.
K bodu 4/
a/ P. predsedníčka AS informovala, že na základe pripomienky Volebnej komisie pre voľby do
AS JLF UK k výkladu čl. 12 ods. 2 Štatútu JLF UK týkajúci sa zaradenia odborných
zamestnancov do akademickej obce, požiadala Právnu komisiu AS UK o vyjadrenie k tejto
otázke. Právna komisia AS UK zaslala stanovisko, v ktorom uvádza, že do akademickej obce
UK i jej jednotlivých fakúlt s právom voliť a byť volení patria všetci zamestnanci zamestnaní
na vedeckom resp. pedagogickom pracovisku UK s úspešne ukončeným vysokoškolským
vzdelaním (t.j. vrátane 1. stupňa, teda titul Bc.), ktorí vykonávajú akékoľvek činnosti
súvisiace so vzdelávacou alebo vedeckou činnosťou, vrátane zamestnancov knižnice,
študijného oddelenia, oddelení grantov, vydavateľskej činnosti, ekonomických oddelení atď.
b/ P. predsedníčka Volebnej komisie pre voľby zástupcov JLF UK do AS UK doc. MUDr.
Yvetta Mellová, CSc. informovala o výsledku volieb do AS UK, ktoré sa uskutočnili pred
zasadaním AS. Za členov AS UK boli zvolení (v poradí podľa počtu získaných hlasov):
- za zamestnaneckú časť JLF UK:
doc. RNDr. Peter Kaplán, CSc., mim. prof.
prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.
Mgr. Simona Kelčíková, PhD.
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- za študentskú časť JLF UK:

MUDr. Juraj Sokol
Michal Kendra

c/ P. dekan informoval, že JLF UK bude mať schválených minimálne 30 VEGA projektov.
d/ P. prodekan Galajda pozval prítomných na Študentskú vedeckú konferenciu dňa 25. októbra
2011.

Uznesenia AS:
41/2011
Akademický senát JLF UK so zreteľom na zabezpečenie dlhodobého spoločenského záujmu na
rozvoji medicínskeho vzdelávania a výskumu žiada dekana JLF UK, aby v rámci transformácie
zdravotníckych zariadení presadzoval nasledovné odporúčania:
1) Proces prípravy transformácie Univerzitnej nemocnice v Martine na akciovú spoločnosť
uskutočňovať v spolupráci a za účasti Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine,
pričom brať do úvahy kontinuálne, riadne a úplné zabezpečovanie:
a) výučby študentov študujúcich vo všetkých akreditovaných študijných odboroch,
programoch a stupňoch štúdia bez ich obmedzenia,
b) vzdelávania v špecializovaných odboroch v zdravotníckom povolaní lekár
a v certifikovaných pracovných činnostiach.
2) Ponechať vo vlastníctve štátu alebo vo vlastníctve akciovej spoločnosti s majoritnou
účasťou štátu majetok transformovaných zdravotníckych zariadení.
3) Zakotviť povinnosť pregraduálnej a postgraduálnej výchovy v zakladateľskej listine
a vzorových stanovách akciovej spoločnosti univerzitných nemocníc.
42/2011
Akademický senát JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 písm. d) schvaľuje návrh dekana na doplnenie
Vedeckej rady JLF UK o ďalšieho člena – prof. MUDr. Milana Kolářa, PhD.

V Martine dňa 5. novembra 2011

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