Zápisnica
zo zasadania Akademického senátu Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity
Komenského v Martine konaného dňa 28. novembra 2005
Prítomní:
- členovia AS:. doc. MUDr. K. Adamicová, PhD., mim. prof., Ing. H. Baráni, CSc., 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, prof. MUDr. J. Kliment, CSc., doc. MUDr. I. Kocan, CSc., MUDr.
B. Kolarovszki, Ing. A. Lepejová, CSc., prof. MUDr. D. Meško, PhD., 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, R. Høvset, 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., doc. RNDr. S. Fraňová, PhD., Ing. Ľ. Červeňová
Ospravedlnení:
- členovia AS: prof. MUDr. P. Bánovčin, CSc., prof. MUDr. M. Mokáň, DrSc., T. Turčan
Akademický senát Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine (ďalej len „AS a „JLF
UK“) bol uznášaniaschopný, zasadanie viedla doc. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD., mim.
prof., predsedníčka AS JLF UK.
P. doc. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD., mim. prof. predložila návrh programu
zasadania AS, ku ktorému prof. MUDr. D. Meško, PhD. predložil pozmeňujúci návrh doplniť program o bod zo zasadania AS JLF UK konaného dňa 30. 5. 2005 – Potvrdenie
účinnosti uznesení AS JLF UK prijatých na zasadaní dňa 15. 3. a 28. 4. 2005, ktorý bol
uznesením AS odložený na najbližšie zasadanie AS. P. predsedníčka AS navrhla, aby bol
tento bod zaradený do programu decembrového zasadania AS JLF UK, čo AS schválil.
AS JLF UK schválil nasledovný program zasadania:
P r o g r a m:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Výsledky doplňovacích volieb do AS JLF UK a sľub novozvolených členov AS JLF UK
Vyhlásenie doplňovacích volieb do AS UK za JLF UK z radov študentov
Voľba novozvolených členov Komory študentov do stálych komisií AS JLF UK
Štipendijný poriadok UK – návrh na jeho akceptáciu v podmienkach JLF UK a návrh na
zmenu Štipendijného poriadku JLF UK
Návrh dekana na schválenie ďalších podmienok prijatia na štúdium študijných programov
uskutočňovaných na JLF UK
Návrh dekana na schválenie počtu a štruktúry pracovných a funkčných miest na Ústave
ošetrovateľstva JLF UK a Ústave nelekárskych študijných programov JLF UK
Návrh na výstavbu Auly JLF UK
Informácie Vedenia JLF UK
Rôzne

K bodu 1/
P. predsedníčka AS oboznámila prítomných o výsledku doplňovacích volieb do AS
JLF UK konaných dňa 26. 10. 2005, v ktorých boli za členky Komory študentov AS JLF UK
zvolené:
-

za volebnú oblasť č. 6 (študenti 1. ročníka štud. odboru všeobecné lekárstvo) Veronika Timková,

-

za volebnú oblasť č. 9 (študenti 4. ročníka štud. odboru všeobecné lekárstvo) Barbora Kukučková.

Novozvolené členky Komory študentov AS JLF UK zložili sľub člena AS a prevzali
si osvedčenia o zvolení.
K bodu 2/
P. predsedníčka AS informovala, že obdržala list predsedu AS UK, v ktorom nám
oznamuje, že dňa 18. 2. 2005 obdržali abdikáciu študentky Dzurniakovej z AS UK, nakoľko
prerušila štúdium na JLF UK. Z uvedeného dôvodu predsedníctvo AS navrhlo:
-

vyhlásiť doplňovacie voľby do AS UK za JLF UK na jedno uvoľnené miesto z radov
študentov,

-

zloženie Volebnej komisie JLF UK.

 Záver: AS v súlade s Čl. 14 ods. 2 Štatútu UK v tajnom hlasovaní zvolil za členov
Volebnej komisie JLF UK pre doplňovacie voľby do AS UK za JLF UK z radov študentov:
RNDr. Ľudmilu Bošeľovú, CSc., MUDr. Juraja Mokrého, PhD., MUDr. Petra Ďurdíka,
Martina Benča a Miroslava Haška. AS prijal k tomuto bodu uznesenie č. 24/2005.
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania je založená v dokumentácii AS.
K bodu 3/
Predsedníctvo AS na návrh Komory študentov AS navrhlo novozvolené členky
Komory študentov AS Veroniku Timkovú za členku Pedagogickej komisie AS a Barboru
Kukučkovú za členku Právnej komisie AS.
 Záver: AS v súlade s Čl. 34 Rokovacieho poriadku AS v tajnom hlasovaní zvolil
Veroniku Timkovú za členku Pedagogickej komisie AS a Barboru Kukučkovú za členku
Právnej komisie AS.
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania je založená v dokumentácii AS.
K bodu 4/
P. dekan predložil návrh na akceptáciu Štipendijného poriadku UK v podmienkach
JLF UK a návrh na zmenu Štipendijného poriadku JLF UK – ďalšie kritériá priznávania
prospechového štipendia. Podľa tohto návrhu sa prospechové štipendium prizná 10 %
študentom fakulty podľa váženého študijného priemeru z prostriedkov pridelených na tento
účel a v prípade rovnosti váženého študijného priemeru u posledných študentov „nad čiarou“
a „pod čiarou“ sa študentom pod čiarou priznajú prospechové štipendiá z nedotačných
finančných prostriedkov fakulty.

Komisia pre rozpočet a hospodárenie AS v súlade s Čl. 38 ods. 1 Rokovacieho
poriadku AS prerokovala predložený návrh a vyjadrila podporné stanovisko k návrhu na
akceptáciu Štipendijného poriadku UK v podmienkach JLF UK, vrátane potreby
dofinancovania prospechových štipendií z nedotačných finančných prostriedkov JLF UK.
Komisia odporučila AS návrh uznesenia schváliť.
Pedagogická komisia AS v súlade s Čl. 38 ods. 1 Rokovacieho poriadku AS
predložený návrh prerokovala a odporučila AS návrh schváliť.
Komora zamestnancov AS vyjadrila súhlasné stanovisko k predloženému návrhu.
 Záver: AS prijal k tomuto bodu uznesenie č. 25/2005.
P. dekan poďakoval za schválenie predloženého návrhu.
K bodu 5/
P. dekan predložil návrh na schválenie ďalších podmienok prijatia na štúdium
študijných programov uskutočňovaných na JLF UK. Materiál je rovnaký ako po iné roky,
menili sa len počty prijímaných študentov, ktoré boli upravené po konzultácií s Ústavom
ošetrovateľstva JLF UK a s Ústavom nelekárskych študijných programov JLF UK, ako aj na
základe kapacitných možností JLF UK a reálnych požiadaviek. Zmenila sa podmienka prijatia
absolventov bakalárskeho stupňa na magisterský stupeň v študijnom programe ošetrovateľstvo,
kde sa zmenil dosiahnutý študijný priemer za celé štúdium potrebný na prijatie z 1,3 na 1,6.
Komora zamestnancov AS vyjadrila podporné stanovisko k predloženému návrhu.
Pedagogická komisia AS v súlade s Čl. 40 ods. 1 pís. c/ Rokovacieho poriadku AS
návrh prerokovala a odporučila AS návrh schváliť s vysvetlením niektorých otázok, na ktoré p.
dekan v diskusii odpovedal nasledovne.
-

V úvodnej časti predloženého materiálu je text „JLF UK si vyhradzuje právo neotvoriť
niektoré z uvedených študijných programov aj z iných dôvodov.“ vysvetliť z akých „aj
iných dôvodov“. P. dekan vysvetlil, že je to len v prípade, ak sa štátna dotácia na
študijné programy výrazne zníži.

-

Prečo sa od uchádzačov o magisterský stupeň štúdia v študijnom programe
ošetrovateľstvo, ktorí absolvovali bakalárske štúdium, vyžaduje platiť taký vysoký
poplatok za prijímacie konanie, keď už platili za prijímacie konanie na bakalársky
stupeň štúdia? P. dekan odpovedal, že sa jedná o všeobecnú podmienku prijatia
a absolventi bakalárskeho štúdia našej fakulty, ktorí budú prijatí na magisterské
štúdium bez prijímacieho konania nebudú platiť za prijímacie konanie.

-

Prečo sa od uchádzačov o magisterský stupeň štúdia v študijnom programe
ošetrovateľstvo, ktorí absolvovali bakalárske štúdium, vyžaduje predložiť k prihláške
životopis, keď už takýto materiál fakulta od absolventov má? P. dekan odpovedal, že je
to všeobecná podmienka na prijatie a v prípade, že sa bude jednať o prijatie
absolventov bakalárskeho štúdia našej fakulty, nebude potrebné znova predkladať
životopis.

-

Ako je to s dĺžkou štúdia v externej forme v študijných programoch verejné
zdravotníctvo a rádiologická asistencia. P. dekan odpovedal, že sme požiadali
Akreditačnú komisiu MŠ SR, aby sa upravila dĺžka štúdia v externej forme
nelekárskych študijných programoch na 3 roky, čo je zatiaľ v štádiu
jednania. V prípade schválenia Akreditačnou komisiou bude dĺžka tohto štúdia 3 roky.

 Záver: AS návrh dekana na ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných programov
uskutočňovaných na JLF UK jednohlasne schválil a prijal k tomuto bodu uznesenie č.
26/2005.
P. dekan poďakoval za schválenie predloženého návrhu.
K bodu 6/
P. dekan predložil návrh na schválenie počtu a štruktúry pracovných a funkčných
miest na Ústave ošetrovateľstva JLF UK a Ústave nelekárskych študijných programov JLF
UK. Návrh bol predložený v súvislosti s rozdelením Ústavu ošetrovateľstva na dva
samostatné ústavy a jedná sa len o rozdelenie zamestnancov tohoto ústavu medzi Ústav
ošetrovateľstva JLF UK a Ústav nelekárskych študijných programov JLF UK.
Komora zamestnancov AS návrh dekana prerokovala a vyjadrila k nemu podporné
stanovisko.
Komisia pre rozpočet a hospodárenie AS odporučila podporiť návrh dekana a schváliť
počet a štruktúru pracovných a funkčných miest na Ústave ošetrovateľstva a Ústave
nelekárskych študijných programov JLF UK.
Pedagogická komisia AS nemala k predloženému návrhu žiadne pripomienky a
odporučila AS návrh schváliť.
 Záver: AS návrh dekana na schválenie počtu a štruktúry pracovných a funkčných miest
na Ústave ošetrovateľstva JLF UK a Ústave nelekárskych študijných programov JLF UK
jednohlasne schválil a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 27/2005.
P. dekan poďakoval za schválenie predloženého návrhu.
K bodu 7/
P. dekan informoval, že bola vypracovaná štúdia výstavby Auly JLF UK, ktorá by
mala mať 470 miest na sedenie a v ktorej by bol okrem auly aj dekanát fakulty, Ústav
informačných technológií, Fotolaboratórium a stredisko audiovizuálnej techniky a reštaurácia.
Požiadal členov AS o podporu pri získavaní finančných prostriedkov na výstavbu Auly.
 Záver: AS prijal k tomuto bodu uznesenia č. 28/2005.
P. dekan poďakoval za prijatie uznesenia.
K bodu 8/
P. dekan informoval:
a/ o pracovnom stretnutí s ministrom zdravotníctva SR vo veci:
- akreditácie JLFUK na udelenie spôsobilosti vykonávať špecializačné štúdiá
v niektorých študijných odboroch;
- transformácie MFN na akciovú spoločnosť začiatkom roku 2006;
- o počtoch prijímaných študentov na JLF UK.
b/ o koncoročných odmenách pre zamestnancov JLF UK, ktoré budú vyplatené vo
výplatnom termíne v mesiaci december;
c/ o konaní Vianočného stretnutia a rozlúčky so starým rokom pre zamestnancov JLF UK
dňa 21. decembra 2005 o 13,00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti Dekanátu JLF UK.

P. prof. MUDr. K. Javorka, DrSc. informoval o účasti študentov JLF UK na Českej
a slovenskej konferencii ŠVOČ v Olomouci v dňoch 8 a 9. 11. 2005, kde I. Farský z Ústavu
ošetrovateľstva JLF UK získal v sekcii nelekárskych študijných odborov 1. miesto. Zároveň
vyslovil poďakovanie všetkým školiteľom, študentom a porotcom za reprezentáciu našej
fakulty.
P. prof. MUDr. L. Plank, CSc. informoval o príprave vypísania 2. kola výberového
konania na projekty financované z rezortu MZ SR so začiatkom riešenia od roku 2006
a o možnosti zapojiť sa do verejnej diskusie tematických okruhov na riešenie projektov, ktorá
bude zverejnená a prístupná začiatkom roka 2006 na internetovej stránke MZ SR a následne
o možnosti podávania nových žiadostí na riešenie týchto projektov.
P. Ing. Ľ. Červeňová informovala:
a/ o zaslaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti na zápis nových
vlastníckych práv UK k nehnuteľnému majetku po bývalej Strednej zdravotníckej škole;
b/ o priebehu vyúčtovania finančných prostriedkov, ktoré sú určené na financovanie
praktickej výučby študentov v zdravotníckom zariadení, pričom podklady pre MŠ SR sa
rozširujú o údaj o rozsahu a počte hodín praktickej výučby, ktorú študenti absolvujú
v zdravotníckom zariadení;
c/ o vyplatení prospechových štipendií študentom v súlade so schváleným uznesením AS v
decembrovom výplatnom termíne;
d/ o produktívnej prevádzke finančno-informačného systému SOFIA na ekonomických
útvaroch JLF UK v moduloch účtovníctvo, rozpočet, majetok, výkazníctvo a kontroly
a zavádzaní systému v moduloch personalistika a mzdy s produktívnou prevádzkou od
začiatku roku 2006,
d/ o zaslaní oznamu o účtovnej závierke za rok 2005 na pracoviská JLF UK, na základe
ktorého prišlo z pracovísk 200 žiadaniek na nákup tovarov a vykonávanie prác a služieb.
Ďalej informovala, že do konca roka sa budú vystavovať objednávky výlučne len na
odstránenie havarijných stavov, resp. vykonanie nevyhnutných opráv;
e/ o konaní Medického plesu dňa 24. februára 2006 v priestoroch hotela Turiec.
P. doc. MUDr. P. Galajda, CSc. informoval o organizácii
prospechových štipendií študentom na základe schváleného uznesenia AS.

udeľovania

K bodu 9/
P. prof. MUDr. J. Hanáček, CSc.:
a/ v súvislosti s transformáciou MFN na akciovú spoločnosť sa obrátil na p. dekana, či
pedagogická činnosť, ktorá by sa mala uskutočňovať v MFN po transformácii nebude
obmedzená? P. dekan uistil, že fakulta bude naďalej spolupracovať s MFN.
b/ sa obrátil s otázkou, ako boli finančné prostriedky, ktoré boli účelovo určené MFN za
praktickú výučbu v zdravotníckom zariadení, použité? P. dekan informoval, že finančné
prostriedky sú použité v súlade s uzatvorenou zmluvou s MFN, a to na prevádzku MFN,
na skvalitnenie priestorov v MFN, na prístroje apd. Ďalej informoval, že JLF UK nemá
kompetencie na kontrolovanie účelu použitia týchto dotačných prostriedkov.

P. prof. MUDr. J. Hanáček, CSc. pozval prítomných na Pedagogický seminár na
tému „Hodnotenie pedagogického procesu na LF v SR – súčasný stav a budúcnosť“, ktorý sa
uskutoční dňa 7. 12. 2005 na Ústave ošetrovateľstva JLF UK.
P. doc. MUDr. A. Čalkovská, CSc., PhD., mim. prof. poďakovala členom AS
a Vedenia JLF UK za aktívny prístup k rokovaniu a ukončila zasadanie AS.

UZNESENIA AS:

24/2005
AS JLF UK vyhlasuje doplňovacie voľby do AS UK za JLF UK z radov študentov na jedno
uvoľnené miesto a stanovuje termín konania doplňovacích volieb na deň zasadania AS JLF
UK 15. decembra 2005 a termín predkladania návrhov kandidátov do 12. decembra 2005.

25/2005
AS JLF UK v súlade s § 33 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení
neskorších zmien:
a/ schvaľuje účinnosť Štipendijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý
bol schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského dňa 8. novembra 2005, aj
v podmienkach Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine.
b/ schvaľuje zmenu Štipendijného poriadku JLF UK, ktorý bol schválený Akademickým
senátom JLF UK dňa 3. júna 2003, nasledovne:
Za Čl. 3 sa vkladá nový článok 3a, ktorý znie:
Čl. 3a
Ďalšie kritériá priznávania prospechového štipendia
(1) Dekan JLF UK prizná prospechové štipendium takému počtu študentov, ktoré
zodpovedá 10 % študentov z celkového počtu študentov fakulty k 31. 10.
hodnoteného akademického roku v poradí úspešnosti podľa váženého študijného
priemeru 1) z prostriedkov pridelených na tento účel.
(2) V prípade rovnosti váženého študijného priemeru pri hranici 10 % bude prospechové
štipendium študentom „pod čiarou“ doplatené z nedotačných finančných prostriedkov
JLF UK.2)

1
2

) Čl. 7 ods. 4 Štipendijného poriadku UK
) Čl. 7 ods. 4 a 5 Štipendijného poriadku UK

26/2005
AS JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 pís. i/ zákona č. 131/2002 o vysokých školách schvaľuje
ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných programov uskutočňovaných na JLF UK.

27/2005
AS JLF UK v súlade s Čl. 16 ods. 1 pís. f/ Štatútu JLF UK schvaľuje počet a štruktúru
pracovných a funkčných miest JLF UK na Ústave ošetrovateľstva JLF UK a Ústave
nelekárskych študijných programov JLF UK nasledovne:
Študijný odbor/Pracovisko
7.1.27 – Ošetrovateľstvo
Ústav nelekárskych študijných programov
Ústav ošetrovateľstva

Profesor
3
1
2

Docent
7
3
4

Odb. as., Spolu
asistent
19
29
6
10
19
13

28/2005
AS JLF UK berie na vedomie informáciu o výstavbe Auly JLF UK a súhlasí s prípravou
projektovej dokumentácie. AS JLF UK poveruje dekana riešiť otázku financovania výstavby
Auly JLF UK.

V Martine dňa 7. 12. 2005

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

