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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 21. marca 2011 

-  členovia AS: prof. MUDr. K. Adamicová, PhD., doc. Mgr. M. Bašková, PhD., Mgr. I. 
Bóriková, PhD., doc. RNDr. A. Drgová, CSc., doc. RNDr. P. Kaplán, CSc., mim. prof., 
MUDr. B. Kolarovszki, PhD., RNDr. Z. Lasabová, PhD., Ing. A. Lepejová, CSc., MUDr. 
A. Mikolajčík, PhD., prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc., doc. MUDr. J. Sadloňová, CSc., 
prof. MUDr. B. Sániová, PhD., doc. MUDr. D. Statelová, PhD., MUDr. V. Švihrová, CSc., 
doc. MUDr. J. Višňovský, CSc., mim. prof., prof. MUDr. M. Zibolen, CSc., M. Bánová, T. 
Buday, J. Holjenčík, K. Jánošíková, M. Kendra, I. Majling, L. Stodola, MUDr. J. Žuffová 

-  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. R. 
Péčová, PhD., Ing. Ľ. Červeňová 

-  hostia: E. Gondová, L. Hikkerová, M. Strachan 

Ospravedlnení:  

- členovia AS: doc. MUDr. M. Adamkov, CSc., mim. prof., prof. MUDr. P. Bánovčin, CSc., 
doc. MUDr. J. Ľupták, PhD., doc. MUDr. Y. Mellová, CSc., prof. MUDr. M. Mokáň, 
DrSc., FRCP Edin., A. Antošíková, Z. Babišová, K. I. Holm, V. Timková 

- členovia Vedenia: doc. MUDr. O. Osina, PhD. 
 
Akademický senát JLF UK (ďalej len „AS“) bol uznášaniaschopný. Zasadanie viedla 

predsedníčka AS prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. 

P. dekan a p. predsedníčka AS JLF UK odovzdali Erike Gondovej, Lucii Hikkerovej 
a Marekovi Strachanovi pri príležitosti ukončenia členstva v AS JLF UK ďakovné listy za 
prácu vykonanú v prospech JLF UK počas pôsobenia vo funkcii člena študentskej časti AS 
JLF UK. 

 P. predsedníčka AS JLF UK predložila a AS schválil nasledovný program zasadania: 

1. Sľub novozvolených členov študentskej časti Akademického senátu JLF UK 
2. Doplnenie členov predsedníctva Akademického senátu JLF UK 
3. Voľba členov študentskej časti Akademického senátu JLF UK do stálych komisií 
4. Voľba predsedu a členov Disciplinárnej komisie JLF UK 
5. Návrh dekana na schválenie finančného príspevku na nákup osobného motorového vozidla 
6. Návrh dekana na doplnenie rozhodnutia o organizačnom zabezpečení a podmienkach 

prijatia na doktorandské štúdium na akademický rok 2011/2012 
7. Informácie členov Vedenia JLF UK 
8. Rôzne 
 

K bodu 1/ 

Dňa 22. februára 2011 sa uskutočnili voľby do študentskej časti AS JLF UK na 
funkčné obdobie od 6. marca 2011 do 5. marca 2015. Za členov AS JLF UK boli zvolení (v 
abecednom poradí): 

- vo volebnej oblasti č. 6 (študenti 1. roč. štud. programu VL):  Ivan Majling  
- vo volebnej oblasti č. 7 (študenti 2. roč. štud. programu VL): Miriam Bánová 
- vo volebnej oblasti č. 8 (študenti 3. roč. štud. programu VL): Michal Kendra 
- vo volebnej oblasti č. 9 (študenti 4. roč. štud. programu VL):  Tomáš Buday  

Ladislav Stodola 
- vo volebnej oblasti č. 10 (študenti 5. roč. štud. programu VL): Anna Antošíková 



 2

Jozef Holjenčík 
- vo volebnej oblasti č. 11 (študenti 6. roč. štud. programu VL): Zuzana Babišová 

Veronika Timková 
- vo volebnej oblasti č. 12 (študenti 1.-5. roč. štud. programu OŠE a nelekárskych študijných 

programov):        Katarína Jánošíková 
- vo volebnej oblasti č. 13 (študenti študujúci v anglickom jazyku): Kine Iren Holm  
- vo volebnej oblasti č. 14: (študenti III. stupňa štúdia):  MUDr. Jana Žuffová 

 V súlade s čl. 5 ods. 3 Rokovacieho poriadku AS JLF UK zložili zvolení členovia 
študentskej časti AS JLF UK sľub člena AS a prevzali si osvedčenia o zvolení. 

 

K bodu 2/ 

a/ Voľba predsedu a ďalšieho člena Predsedníctva AS JLF UK za študentskú časť  

Študentská časť AS navrhla za predsedu študentskej časti AS Annu Antošíkovú a za 
ďalšieho člena Predsedníctva AS za študentskú časť navrhla Ladislava Stodolu. 

Študentská časť AS o návrhu hlasovala tajne. Zápisnica o výsledku hlasovania je založená 
v dokumentácii AS. 

Záver: Za predsedu študentskej časti AS JLF UK bola zvolená Anna Antošíková a za 
ďalšie člena Predsedníctva AS JLF UK za študentskú časť bol zvolený Ladislav Stodola. 

b/  Voľba ďalšieho člena Predsedníctva AS JLF UK za zamestnaneckú časť (namiesto 
prof. MUDr. A. Čalkovskej, PhD.) 

Za ďalšieho člena Predsedníctva AS JLF UK za zamestnaneckú časť bola navrhnutá 
MUDr. Viera Švihrová, CSc.  

Zamestnanecká časť AS o návrhu hlasovala tajne. Zápisnica o výsledku hlasovania je 
založená v dokumentácii AS. 

Záver: Za ďalšieho člena Predsedníctva AS JLF UK za zamestnaneckú časť bola zvolená 
MUDr. Viera Švihrová, CSc. 

 

K bodu 3/ 

Študentská časť AS JLF UK predložila návrh na zaradenie členov študentskej časti 
AS JLF UK do stálych komisií nasledovne: 

- Právna komisia:    Jozef Holjenčík  
Michal Kendra  
Ladislav Stodola 

- Komisia pre rozpočet a hospodárenie: Jozef Holjenčík  
Ivan Majling  
Ladislav Stodola   
MUDr. Jana Žuffová  

- Pedagogická komisia:   Tomáš Buday  
Kine Iren Holm  
Katarína Jánošíková  
MUDr. Janka Žuffová  

- Vedecká komisia:    Miriam Bánová  
Tomáš Buday  

AS o návrhu hlasoval tajne. Zápisnica o výsledku hlasovania je založená v dokumentácii AS. 

Záver: AS JLF UK v súlade s Čl. 34 Rokovacieho poriadku AS JLF UK zvolil členov 
študentskej časti AS JLF UK do stálych komisií AS JLF UK podľa predloženého návrhu. 
Aktuálne zloženie stálych komisií AS JLF UK je uvedené v prílohe zápisnice č. 1. 
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K bodu 4/ 

P. dekan predložil návrh na vymenovanie predsedu a členov Disciplinárnej komisie 
JLF UK na ďalšie štvorročné obdobie nasledovne: 

- predseda: doc. MUDr. Renata Péčová, PhD. 
- členovia:  prof. MUDr. František Novomeský, PhD. 

   MUDr. Jozef Krajčovič, PhD. 
   Miriam Bánová 
   MUDr. Juraj Sokol 
   Ladislav Stodola 

AS o návrhu hlasoval tajne. Zápisnica o výsledku tajného hlasovania je založená 
v dokumentácii AS. 

Záver: AS JLF UK v tajnom hlasovaní schválil návrh dekana na vymenovanie Disciplinárnej 
komisie JLF UK a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 8/2011. 

 
K bodu 5/ 

P. dekan predložil návrh na schválenie finančného príspevku z nedotačných zdrojov 
JLF UK vo výške 27 600 Eur, ktorá bude účelovo určená na nákup nového osobného 
motorového vozidla. JLF UK má vo svojom autoparku 2 motorové vozidlá, ktoré k 31. 12. 
2010 majú najazdených viac ako 300 tis. kilometrov. Z hľadiska zaistenia bezpečnosti pri 
preprave osôb  a tiež zníženia výdavkov na opravy a servis, je efektívnejšie zakúpenie nového 
vozidla. Pri prieskume trhu je jednoznačne najvýhodnejšou ponukou vozidlo Volvo V70, 
ktorého bežná cena je 39 824 Eur a cena pre JLF UK je 27 600 Eur. 

Záver: AS JLF UK schválil finančný príspevok na nákup osobného motorového vozidla 
a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 9/2011. 
 
K bodu 6/ 

P. dekan na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR 
o priznaní práv udeľovať akademický titul doktor (v skratke „PhD“) absolventom dennej 
a externej formy štúdia doktorandského študijného programu neurológia v študijnom odbore 
7.1.11. neurológia predložil návrh na doplnenie rozhodnutia o organizačnom zabezpečení 
a podmienkach prijatia na doktorandské štúdium na akademický rok 2011/2012 o ďalší 
trinásty akreditovaný študijný odbor: 7.1.11. neurológia. 

Záver: AS JLF UK schválil návrh dekana na doplnenie rozhodnutia o organizačnom 
zabezpečení a podmienkach prijatia na doktorandské štúdium a prijal k tomuto bodu 
uznesenie č. 10/2011. Celé znenie doplneného rozhodnutia je uvedené v prílohe zápisnice č. 
2. 
 
K bodu 7/ 

P. dekan: 
a/  zablahoželal študentskej časti AS a novozvoleným členom predsedníctva k zvoleniu; 
b/  informoval, že v súvislosti so znižovaním ukazovateľov fakulty za vedecko-výskumnú 

činnosť, budú v rámci výzvy na podávanie nových žiadostí na projekty KEGA a VEGA so 
začiatkom riešenia v roku 2012 vyzvaní prednostovia kliník a vedúci ústavov, aby všetci 
zamestnanci s titulom PhD. predložili samostatne žiadosť na projekt; 

c/  informoval že po prerokovaní na porade prednostov kliník a vedúcich ústavov bude 
predložený nový návrh na ocenenie zamestnancov za publikačnú činnosť, pričom sa bude 
výraznejšie zohľadňovať výška impakt faktora (návrh 1 bod = 100 eur); 
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d/  informoval o spracovaní analýzy kvality vedecko-výskumnej činnosti profesorov a 
docentov JLF UK na základe Hirschovho indexu. Hodnotenie pedagogických 
zamestnancov bude aj na základe tohto indexu; 

e/ informoval o schválení Kompetenčného centra zo štrukturálnych fondov EU, do ktorého je 
zapojených viac subjektov; 

f/ informoval o neoficiálnom rozpise dotácie štátneho rozpočtu na JLF UK podľa metodiky 
MŠ SR; 

g/  informoval o príprave návrhu na zriadenie Ústavu paliatívnej medicíny JLF UK v UNM; 
h/ informoval o jednaní o zriadení stredoslovenského onkologického ústavu v UNM; 
i/  uviedol, že dostal informácie o rušení, resp. zlučovaní niektorých pracovísk v UNM. JLF 

UK je jednoznačne proti takémuto riešeniu; 
j/  informoval, že sa robia práce na akreditácii zubného lekárstva. 

P. prodekan Galajda informoval:  
a/  v rámci doktorandského štúdia máme akreditovaných 13 študijných odborov, na prijímacie 

konanie je vypísaných 128 tém dizertačných prác a 6 tém v rámci spolupráce so SAV. Na 
februárovom zasadaní Akreditačnej komisie boli schválené študijné odbory verejné 
zdravotníctvo a anesteziológia a resuscitácia a v rámci 2. stupňa štúdia pôrodná asistencia 
a verejné zdravotníctvo; 

b/ v rámci špecializačného štúdia prišli rozhodnutia o udelení práv na nové študijné programy 
anesteziológie a resuscitácia, neonatológia a reakreditácia študijných programov: 
diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy a vnútorné lekárstvo. Na Akreditačnej 
komiisi boli schválené reakreditácie študijných programov neurológia, urológia, chirurgia, 
pneumológia a ftizeológia, hematológia a transfuziológia, gynekológia a pôrodníctvo, 
infektológia, pediatria, dermatovenerológia. Ďalšie študijné programy sú v riešení: 
pediatrická pneumológia a ftizeológia, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve a dorastové 
lekárstvo; 

c/ pripravuje sa nový študijný poriadok špecializačného štúdia JLF UK, ktorý bude 
predložený na schválenie AS. 

  P. prodekanka Čalkovská informovala: 
a/ o výzvach na podávanie nových žiadostí na projekty VEGA a KEGA so začiatkom riešenia 

v roku 2012; 
b/ za JLF UK bolo podaných 35 grantov mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov UK. 

P. prodekanka Péčová informovala: 
a/ o počtoch prihlásených uchádzačov na štúdium na jednotlivé študijné programy JLF UK: 

- Všeobecné lekárstvo: 1385 
- Ošetrovateľstvo: 62 
- Verejné zdravotníctvo: denné štúdium 41, externé štúdium7 
- Pôrodná asistencia: 23 

b/ o termínoch prijímacieho konania na JLF UK: 
- nelekárske študijné programy: 13.6.2011 
- všeobecné lekárstvo: 14. – 17.6.2011 

c/ o časovom členení akademického roka 2011/12 
- slávnostné otvorenie ak. roka na UK: 19.9.2011 
- slávnostné otvorenie ak. roka na JLF UK: 20.9.2011 
- výučbové obdobie zimného semestra:12.9.2011 – 23.12.2011 
- skúškové obdobie zimného semestra: 2.1.2012 - 10.2.2012 
- výučbové obdobie letného semestra: 13.2.2012 - 25.5.2012 
- skúškové obdobie letného semestra:  28.5.2012 – 6.7.2012 
- opravné termíny: 27.8. – 31.8.2012 
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P. prodekan Mištuna informoval o vypísaných výberových konaniach na funkčné 
miesta profesorov a docentov. Zároveň uviedol, že sa bude prehodnocovať funkčná štruktúra 
všetkých pracovísk JLF UK. 

 
P. tajomníčka informovala: 

a/  o neoficiálnom rozpise dotácie štátneho rozpočtu na JLF UK na rok 2011. Na základe 
odporučenia Vedenia JLF UK p. dekan zriadil Komisiu k metodike rozpisu dotácií zo 
štátneho rozpočtu na pracoviská a súčasti JLF UK v roku 2011 v nasledovnom zložení: Ing 
Červeňová, prof. Adamicová, doc. Bašková, doc. Mellová, doc. Mištuna, doc. Osina, doc. 
Péčová. 

b/  o spracovávaní Výročnej správy o hospodárení za rok 2010, ktorá bude predložená na 
schválenie AS; 

c/  o schválení doškoľovacích kurzov pre uchádzačov o štúdium všeobecného lekárstva na 
JLF UK, ktoré sa uskutočnia v troch termínoch: 9. - 10. apríla 2011, 16. - 17. apríla 2011 a 
30. apríla - 1. mája 2011. Cena kurzu je 20,- eur za 1deň. 

 

UZNESENIA: 
 
8/2011 
Akademický senát JLF UK v súlade s § 31 ods. 2 zákona o vysokých školách schvaľuje návrh 
dekana na vymenovanie doc. MUDr. Renaty Péčovej, PhD. za predsedníčku Disciplinárnej 
komisie JLF UK a prof. MUDr. Františka Novomeského, PhD., MUDr. Jozefa Krajčoviča, 
PhD., Miriam Bánovú, MUDr. Juraja Sokola a Ladislava Stodolu za členov Disciplinárnej 
komisie JLF UK.  
 
9/2011 
Akademický senát JLF UK v súlade s čl. 18 ods. 1 písm. f/ Štatútu JLF UK  schvaľuje 
finančný príspevok z nedotačných zdrojov JLF UK vo výške 27 600 eur na nákup osobného 
motorového vozidla. 
 
10/2011 
Akademický senát JLF UK v súlade s čl. 18 ods. 1 písm. k/ Štatútu JLF UK schvaľuje 
doplnenie rozhodnutia o organizačnom zabezpečení a podmienkach prijatia na doktorandské 
štúdium na akademický rok 2011/2012 o ďalší trinásty akreditovaný študijný odbor 
neurológia. 
 
 
V Martine dňa 28. 3. 2011 
 
 
 
 

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


