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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 26. septembra 2005 
 

Prítomní:  

- členovia AS:. doc. MUDr. K. Adamicová, PhD., mim. prof., doc. MUDr. A. Čalkovská, 
PhD., mim. prof., prof. MUDr. D. Dobrota, CSc., doc. RNDr. A. Drgová, CSc., RNDr. E. 
Halašová, PhD., prof. MUDr. J. Hanáček, CSc., MUDr. K. Kajo, PhD., Mgr. S. Kelčíková, 
doc. MUDr. I. Kocan, CSc., MUDr. B. Kolarovszki, Ing. A. Lepejová, CSc., doc. MUDr. D. 
Mištuna, PhD., mim. prof., prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc., MUDr. S. Richterová, doc. 
MUDr. J. Sadloňová, CSc., doc. MUDr. J. Višňovský, CSc., mim. prof., prof. MUDr. M. 
Zibolen, CSc., doc. Mgr. K. Žiaková, PhD., M. Benčo, E. Belešová, M. Haško, I. Kecskés, S. 
Mandinec, Ľ. Matovčík, J. Sokol, M. Smolár, T. Turčan. 

- členovia Vedenia JLF UK: prof. MUDr. J. Danko, CSc., prof. MUDr. L. Plank, CSc., prof. 
MUDr. K. Javorka, DrSc., prof. MUDr. E. Rozborilová, CSc., doc. MUDr. P. Galajda, CSc., 
mim. prof., Ing. Ľ. Červeňová 
 
Ospravedlnení:  

- členovia AS: prof. MUDr. P. Bánovčin, CSc., Ing. H. Baráni, CSc., prof. MUDr. J. Kliment, 
CSc., prof. MUDr. D. Meško, PhD., prof. MUDr. M. Mokáň, DrSc., R. Høvset. 

- členovia Vedenia JLF UK: doc. RNDr. S. Fraňová, PhD.  
 

Akademický senát Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine (ďalej len „AS a „JLF 
UK“) bol uznášaniaschopný, zasadanie viedla prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc., 
predsedníčka Komory zamestnancov AS.  

 
Úvodom p. prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc. prečítala na základe vyžiadania 

Predsedníctva AS stanovisko predsedníčky Volebnej komisie AS JLF UK doc. RNDr. A. 
Strapkovej, CSc. k požiadavke doriešenia podnetu spochybňujúceho regulárnosť volieb do 
AS konaných dňa 19. mája 2005. Podnet vzniesli dňa 8. júna 2005 prof. MUDr. M. Tatár, 
CSc. a prof. MUDr. J. Hanáček, CSc., v ktorom požadovali skontrolovať počet členov 
akademickej obce vo volebnej oblasti č. 2, ktorí boli oprávnení voliť a ktorí sa zúčastnili 
riadnych volieb. V stanovisku sa uvádza, že počas konania volieb a ani po 
zverejnení výsledkov volieb dňa 19. mája 2005 nebola vznesená na priebeh a regulárnosť 
volieb žiadna námietka. Volebná komisia ukončila svoju činnosť vyhlásením výsledkov 
volieb na zasadnutí AS dňa 30. mája 2005, ktorý vyslovil volebnej komisii absolutórium. 
Z tohoto dôvodu bol podnet vznesený na volebnú komisiu, ktorá bola zbavená kompetencií, 
bezpredmetný. Podnet bol komisii zaslaný v značnom časovom odstupe po zverejnení 
výsledkov a ukončení volieb. Napriek tomu predsedníčka volebnej komisie zaslala prof. 
MUDr. M. Tatárovi, CSc. a prof. MUDr. J. Hanáčkovi, CSc. písomnú odpoveď, na ktorú 
nebola od autorov podnetu vznesená žiadna námietka, z čoho možno usúdiť akceptovanie 
záverov uvedených v odpovedi. Skutočnosťou je, že nie vinou volebnej komisie došlo 
k nepresnostiam v zozname voličov vo volebnej oblasti č. 2, čo spôsobilo, že niektorí voliči 
nespĺňali požiadavku Čl. 11 ods. 3 Štatútu JLF UK, t.j. „pracovný pomer na ustanovený 
týždenný pracovný čas“. Táto skutočnosť však výsledky volieb v konečnom dôsledku 
neovplyvnila. P. predsedníčka volebnej komisie požiadala o konzultáciu možných 
alternatívnych riešení danej situácie hlavnú kontrolórku Rektorátu UK JUDr. M. Partlovú. P. 
kontrolórka odporučila za jediný orgán kompetentný vyriešiť danú situáciu novozvolený AS 
JLF UK ako hlavný orgán akademickej samosprávy fakulty.  
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 Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam predsedníctvo AS rozhodlo uskutočniť tajné 
hlasovanie AS o návrhu na opakovanie volieb do AS vo volebnej oblasti č. 2. Komora 
zamestnancov v tajnom hlasovaní návrh neschválila a komora študentov návrh schválila. AS 
preto pristúpil k dohodovaciemu konaniu, v ktorom sa komora študentov stotožnila 
s výsledkom tajného hlasovania komory zamestnancov a neodporučila opakovať voľby do AS 
vo volebnej oblasti č. 2. Zápisnica o výsledku tajného hlasovania AS je založená 
v dokumentácii AS.  

���� Záver: AS neschválil návrh predsedníctva AS na opakovanie volieb do AS vo volebnej 
oblasti č. 2. 
 
 

P. prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc. predložila návrh programu, ku ktorému neboli 
podané žiadne doplňujúce a pozmeňujúce návrhy. AS schválil nasledovný program prvého 
zasadania novozvoleného AS JLF UK. 

 
P r o g r a m: 

1. Voľba predsedu AS  JLF UK 
2. Voľba predsedov a členov stálych komisií AS JLF UK za Komoru zamestnancov 
3. Voľba Volebnej komisie AS JLF UK  
4. Vyhlásenie doplňovacích volieb do AS JLF UK z radov študentov  
5. Návrh  na predĺženie pracovného pomeru na pracovné miesto vysokoškolského učiteľa so 

zamestnancom nad 65 rokov  
6. Návrh dekana na vykonanie organizačnej zmeny v štruktúre pracovísk JLF UK 

(rozdelenie Ústavu ošetrovateľstva JLF UK na dva samostatné ústavy ) 
7. Návrh dekana na úpravu počtu a štruktúry zamestnancov (Neonatologická klinika JLF 

UK a MFN) 
8. Informácie Vedenia JLF UK 
9. Rôzne 
 
 
K bodu 1/ 

 P. prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc. požiadala prítomných o predloženie návrhov na 
funkciu predsedu AS.   

Za kandidátov na funkciu predsedu AS boli navrhnutí doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., 
mim. prof. a doc. MUDr. J. Višňovský, CSc., mim. prof. Nakoľko ani jeden z navrhnutých 
kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu prítomných členov každej z komôr ani 
v opakovanej voľbe, AS na návrh prof. MUDr. G. Nosáľovej, DrSc. schválil predložiť nové 
návrhy na predsedu AS.  

Ďalším vedením zasadania bol poverený prof. MUDr. D. Dobrota, CSc. Za ďalších 
kandidátov na funkciu predsedu AS boli navrhnutí prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc. a prof. 
MUDr. M. Zibolen, CSc. Ani jeden z navrhnutých kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu 
prítomných členov každej z komôr ani v opakovanej voľbe. AS schválil predložiť nové 
návrhy na predsedu AS. Vedenie zasadania znova prevzala prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc. 

Za ďalšieho predsedu AS bola navrhnutá doc. MUDr. A. Čalkovská, PhD., mim. 
prof., ktorá v tajnom hlasovaní získala nadpolovičnú väčšinu prítomných členov každej 
z komôr AS (KZ – za 12, proti 4, zdržal sa 1 a KŠ – za 9, proti 0 a zdržali sa 0).  
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���� Záver: AS v tajnom hlasovaní zvolil doc. MUDr. Andreu Čalkovskú, PhD., mim. prof. za 
predsedu AS JLF UK.   

Zápisnice o výsledku tajného hlasovania AS sú založené v dokumentácii AS. 

 

K bodu 2/ 

 P. prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc. predložila návrh predsedníctva AS na zloženie 
stálych komisií AS, ktorý bol na návrh členov AS doplnený o ďalších členov komisií AS. 
Prof. MUDr. D. Dobrota, CSc. navrhol, aby v prípade opakovanej neospravedlnenej neúčasti 
na zasadaní komisie, bol tento člen komisie navrhnutý na odvolanie z funkcie.  

���� Záver: AS v tajnom hlasovaní zvolil predsedov a členov stálych komisií AS. Zoznam 
zvolených predsedov a členov stálych komisií AS z radov zamestnancov je uvedený 
v prílohe č. 1 zápisnice.  

 Zápisnica o výsledku tajného hlasovania AS je založená v dokumentácii AS. 

 

K bodu 3/ 

 Predsedníctvo AS predložilo návrh na zloženie Volebnej komisie JLF UK pre 
doplňovacie voľby do Komory študentov AS nasledovne: RNDr. Ľ. Bošeľová, CSc., MUDr. 
J. Mokrý, PhD., MUDr. P. Ďurdík, L. Debnárová a M. Rehák. 

���� Záver: AS v tajnom hlasovaní zvolil za členov Volebnej komisie JLF UK pre 
doplňovacie voľby do Komory študentov AS: RNDr. Ľudmilu Bošeľovú, CSc., MUDr. 
Juraja Mokrého, PhD., MUDr. Petra Ďurdíka, Líviu Debnárovú a Martina Reháka. 

 Zápisnica o výsledku tajného hlasovania AS je založená v dokumentácii AS. 

 

K bodu 4/ 

 P. prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc. predložila návrh predsedníctva AS na vyhlásenie 
doplňovacích volieb do AS z radov študentov. 

���� Záver: AS vyhlásil doplňovacie voľby do AS z radov študentov a prijal k tomuto bodu 
uznesenie č. 20/2005. 

 

K bodu 5/ 

 P. prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc. predložila návrh na uzatvorenie pracovného 
pomeru na pracovné miesto vysokoškolského učiteľa nad 65 rokov veku pre prof. MUDr. M. 
Drobného, DrSc. na akademický rok 2005/2006 od 1. 10. 2005 do 31. 8. 2006. Vedenie JLF 
UK neodporučilo uzatvorenie pracovného pomeru. 

 Pedagogická komisia AS v súlade s Čl. 40 ods. 1 pís. d/ Rokovacieho poriadku návrh 
prerokovala a neodporučila AS návrh schváliť. 

���� Záver: AS v tajnom hlasovaní návrh na uzatvorenie pracovného pomeru na pracovné 
miesto vysokoškolského učiteľa prof. MUDr. Michala Drobného, DrSc. neschválil a prijal 
k tomuto bodu uznesenie č. 21/2005.  

 Zápisnica o výsledku tajného hlasovania AS je založená v dokumentácii AS. 
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K bodu 6/ 

 P. prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc. predložila návrh dekana na vykonanie 
organizačnej zmeny v štruktúre pracovísk JLF UK, a to Ústav ošetrovateľstva JLF UK ako 
základné vedecko-pedagogické pracovisko rozdeliť na dva samostatné vedecko-pedagogické 
pracoviská: Ústav ošetrovateľstva JLF UK a Ústav nelekárskych študijných programov JLF 
UK. 

 Pedagogická komisia AS v súlade s Čl. 40 ods. 1 pís. b/ Rokovacieho poriadku AS 
návrh prerokovala a odporučila AS návrh schváliť. 

 Komisia pre rozpočet a hospodárenie AS v súlade s Čl. 39 ods. 1 pís. c/ Rokovacieho 
poriadku AS návrh prerokovala a odporučila AS návrh schváliť. 

���� Záver: AS návrh dekana na vykonanie organizačnej zmeny v štruktúre pracovísk JLF UK 
jednohlasne schválil a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 22/2005. 

 P. dekan poďakoval za schválenie predloženého návrhu. 

 

K bodu 7/ 

P. prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc. predložila návrh dekana na zmenu v štruktúre 
pracovných miest a funkčných miest JLF UK, a to zvýšiť jedno pracovné miesto 
vysokoškolského učiteľa vo funkčnom zaradení „odborný asistent, asistent“ na 
Neonatologickej klinike JLF UK a MFN.  

Pedagogická komisia AS v súlade s Čl. 38 ods. 1 Rokovacieho poriadku AS návrh 
prerokovala a odporučila AS návrh schváliť. 

 Komisia pre rozpočet a hospodárenie AS v súlade s Čl. 38 ods. 1 Rokovacieho 
poriadku AS návrh prerokovala a odporučila AS návrh schváliť. 

���� Záver: AS návrh dekana na zmenu v štruktúre pracovných miest a funkčných miest JLF 
UK jednohlasne schválil a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 23/2005. 

 P. dekan poďakoval za schválenie predloženého návrhu. 

 

K bodu 8/ 

P. dekan informoval: 
a/  o počte prijatých študentov na JLF UK (146 študentov v slovenskom jazyku a 53 

študentov v anglickom jazyku); 
b/  že v súvislosti s rozdelením Ústavu ošetrovateľstva na dva samostatné ústavy bude 

vedením Ústavu nelekárskych študijných programov JLF UK poverená p. doc. MUDr. 
Želmíra Fetisovová, PhD., mim. prof. a vedením Ústavu ošetrovateľstva JLF UK p. doc. 
Mgr. Katarína Žiaková, PhD. do doby obsadenia funkcií výberovým konaním; 

c/  o zakúpení služobných áut pre potreby JLF UK. 

P. prof. MUDr. K. Javorka, DrSc. informoval:  
a/  o schválení Organizačného výboru ŠVOČ na akademický rok 2005/2006,  
b/ o schválení 28 miest kvalifikovaných stážistov na pracoviskách JLF UK. 

  P. Ing. Ľ. Červeňová informovala: 
a/  o prebiehajúcich výberových konaniach na nasledovných pracoviskách: 

- Urologická klinika JLF UK – funkčné miesto odborný asistent, 
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- Neurologická klinika JLF UK – funkčné miesto odborný asistent, 
- Gynekologicko-pôrodnícka klinika – funkčné miesta odborný asistent a docent, 
- Psychiatrická klinika – funkčné miesto docent, 
- I. interná klinika – funkčné miesto odborný asistent, 
- Ortopedicko-traumatologická klinika – funkčné miesto odborný asistent, 
- Študentská jedáleň – miesto vedúceho. 

b/  o tom, že JLF UK získala pri vyúčtovaní počtu študentov na štud. programoch všeobecné 
lekárstvo, pôrodná asistencia a ošetrovateľstvo z účelovej dotácie v 1. polroku 2005 
čiastku  44,682 tis. Sk., ktorá je za zimný semester určená pre výučbové základne JLF 
UK v MFN; 

c/ o smernici rektora UK platnou s účinnosťou od 1. 9. 2005, ktorá stanovuje výšku 
školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v Bratislave v akad. roku 2005/2006 
a v tejto súvislosti o rozhodnutí Vedenia JLF UK, ktoré odporučilo poplatok za prijímacie 
konanie na JLF UK na nasledujúci akademický rok vo výške Sk 1.500,– a poplatok za 
rigorózne konanie na JLF UK vo výške Sk 10.000,–; 

d/ o vymenovaní komisie pre vyhodnotenie žiadostí o prenájom nebytových priestorov na 
prevádzkovanie bufetu pri študentskej jedálni, ktorá prerokovala žiadosti 6 uchádzačov 
a po opakovanom prehodnotení odporučila vybrať za prevádzkovateľa bufetu p. Mgr. M. 
Blaškovú – fy Majova. Vedenie JLF UK schválilo rozhodnutie komisie a s p. Mgr. M. 
Blaškovou bude uzatvorená nájomná zmluva s 3-mesačnou skúšobnou dobou. 

 

K bodu 9/ 

 P. prof. MUDr. J. Hanáček, CSc. sa obrátil na Vedenie JLF UK: 

a/ s prosbou, aby sa na predklinických ústavoch na Sklabinskej ul. zabezpečil nápojový 
automat. P. dekan informoval, že zmluva o prenájme priestorov je na schválení u p. 
rektora UK a hneď po podpísaní zmluvy sa automaty nainštalujú aj na ďalších 
pracoviskách JLF UK; 

b/ s otázkou, z akých finančných prostriedkov sa zabezpečil nákup služobných áut pre 
potreby JLF UK a či sa neuvažuje s nákupom valníka na prepravu rôznych nákladov. P. 
dekan informoval, že nákup služobného auta bol schválený AS už dávnejšie, pričom 
nákup nebol realizovaný hneď po schválení AS, ale až pri výhodnejšej ponuke od 
predajcov. 

 P. prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc. poďakovala prítomným za účasť a aktívny 
prístup na zasadaní AS. 

 P. doc. MUDr. A. Čalkovská, CSc., PhD., mim. prof. poďakovala členom AS za 
prejavenú dôveru a vyslovila presvedčenie, že sa bude snažiť plniť funkciu čo najlepšie a 
viesť zasadania AS čo najkonštruktívnejšie. Na záver ukončila zasadanie AS.  

 

UZNESENIA AS: 
 
20/2005 

AS v súlade s Čl. 14 ods. 1 Štatútu JLF UK a v súlade s Čl. 3 a Čl. 19 Zásad volieb do AS 
vyhlasuje doplňovacie voľby do AS vo volebnej oblasti č. 6 (študenti 1. ročníka štud. odboru 
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všeobecné lekárstvo) na obsadenie 1 člena AS a vo volebnej oblasti č. 9 (študenti 4. ročníka 
štud. odboru všeobecné lekárstvo) na obsadenie 1 člena AS a stanovuje:  
a/ deň konania volieb: 26. október 2005, 
b/ miesto konania volieb: Veľký klub Študentského domova JLF UK, 
c/ čas konania volieb: od 12,00 hod. do 17,00 hod.  

 

21/2005 

AS v súlade s § 77 ods. 6 Zákona NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom 
znení nesúhlasí s uzatvorením pracovného pomeru na pracovné miesto vysokoškolského 
učiteľa nad 65 rokov veku pre prof. MUDr. M. Drobného, DrSc. na akademický rok 
2005/2006. 

 

22/2005 

AS v súlade s § 27 ods. 1 Zákona NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom 
znení schvaľuje návrh dekana na vykonanie organizačnej zmeny v štruktúre pracovísk JLF 
UK nasledovne: Ústav ošetrovateľstva JLF UK ako základné vedecko-pedagogické 
pracovisko sa rozdeľuje na dva samostatné vedecko-pedagogické pracoviská: Ústav 
ošetrovateľstva JLF UK a Ústav nelekárskych študijných programov JLF UK. 

 

23/2005 

AS v súlade s Čl. 16 ods. 1 pís. f) Štatútu JLF UK schvaľuje návrh dekana na zmenu 
v štruktúre pracovných miest a funkčných miest JLF UK nasledovne: zvyšuje sa jedno 
pracovné miesto vysokoškolského učiteľa vo funkčnom zaradení „odborný asistent, asistent“ 
na Neonatologickej klinike JLF UK a MFN.  

 

 

V Martine dňa 7. 10. 2005 

 

 

 

 

Doc. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD., mim. prof., v.r. 
predsedníčka AS 
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Príloha č. 1 

 

Zoznam zvolených predsedov a členov  
stálych komisií Akademického senátu JLF UK z radov zamestnancov  

 
KOMISIA  PRE ROZPOČET A HOSPODÁRENIE AS JLF UK 

Predseda:  Ing. Anna Lepejová, CSc.       
Členovia:  Prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc.   

Doc. RNDr. Anna Drgová, CSc.    
MUDr. Branislav Kolarovszki    
MUDr. Stanislava Richterová    
Ing. Miroslav Vrabec     

 
 
PEDAGOGICKÁ KOMISIA AS JLF UK 

Predseda: Prof. MUDr. Ján Hanáček, CSc.       
Členovia:  Prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc. 

Prof. MUDr. Dušan Meško, PhD. 
Doc. MUDr. Jozef Višňovský, CSc., mim. prof.   
Doc. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.    
Ing. Helena Baráni, CSc.     
RNDr. Erika Halašová, PhD.   
Mgr. Simona Kelčíková     

 
 
PRÁVNA KOMISIA AS JLF UK 

Predseda: Doc. MUDr. Katarína Adamicová, PhD., mim. prof.   
Členovia:  Prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.    

Prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.    
Doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mim. prof. 
Doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc.   
MUDr. Karol Kajo, PhD.     
MUDr. Branislav Kolarovszki    

 
 
VEDECKÁ KOMISIA AS JLF UK 

Predseda: Prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.   
Členovia:  Prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc. 

Prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.     
Doc. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD., mim. prof.   
Doc. MUDr. Ivan Kocan, CSc. 
Mgr. Simona Kelčíková     

 
 
 
 
 
 


