
Z á p i s n i c a 
zo zasadania Akademického senátu Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 

konaného dňa 28. apríla 2005 

 
Prítomní:  
- členovia AS: Ing. H. Baráni, CSc., doc. MUDr. K. Belej, CSc., mim. profesor JLF UK, prof. 
MUDr. A. Hajtman, PhD., RNDr. E. Halašová, PhD., prof. MUDr. J. Hanáček, CSc., Mgr. S. 
Kelčíková, prof. MUDr. J. Kliment, CSc., Ing. A. Lepejová, CSc., RNDr. M. Marčeková, doc. 
MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. profesor JLF UK, prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc., doc. 
MUDr. J. Sadloňová, CSc., doc. MUDr. B. Sániová, PhD., doc. MUDr. D. Statelová, PhD., 
prof. MUDr. M. Tatár, CSc., doc. MUDr. S. Tomáš, PhD., doc. MUDr. J. Višňovský, CSc., 
mim. profesor JLF UK, prof. MUDr. M. Zibolen, CSc., E. Belešová, M. Benčo, M. Bujňáková, 
M. Haško, R. Høvset., I. Kecskés,  S. Mandinec, Ľ. Matovčík, J. Sokol, M. Smolár, P. 
Šomšák, 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., prof. MUDr. P. Galajda, CSc., 
doc. RNDr. S. Fraňová, PhD., Ing. Ľ. Červeňová. 
Ospravedlnení:  
- členovia AS: doc. MUDr. K. Adamicová, PhD., mim. profesorka JLF UK, prof. MUDr. P. 
Bánovčin, CSc., doc. RNDr. A. Drgová, CSc., prof. MUDr. M. Mokáň, DrSc., doc. Mgr. K. 
Žiaková, PhD.  
 

Akademický senát Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine (ďalej len „AS a „JLF UK“) 
bol uznášaniaschopný, zasadanie viedol predseda AS JLF UK prof. MUDr. M. Tatár, CSc. 

Predseda AS otvoril zasadanie AS JLF UK. Predložil návrh programu, ku ktorému boli 
podané dva pozmeňujúce návrhy, zameniť názov bodu č. 7 na „Vyhlásenie volieb do 
Akademického senátu JLF UK z radov zamestnancov“ a vypustiť bod 9. AS schválil 
upravený program zasadania AS JLF UK.  
 
P r o g r a m: 
 

1. Správa o činnosti Predsedníctva AS JLF UK  
2. Návrh dekana na rozpis dotácií štátneho rozpočtu na rok 2005 
3. Výročná správa JLF UK o hospodárení za rok 2004 
4. Informácia o poskytnutých finančných prostriedkov z nedotačných zdrojov za rok 

2004 a I. štvrťrok 2005 
5. Návrh dekana na uzatvorenie pracovného pomeru na pracovné miesto 

vysokoškolských učiteľov so zamestnancami JLF UK nad 65 rokov veku 
6. Voľba členov akademickej obce z radov študentov do Disciplinárnej komisie JLF UK  
7. Vyhlásenie volieb do AS JLF UK z radov zamestnancov  
8. Schválenie Volebnej komisie JLF UK 
9. Informácie členov Vedenia JLF UK  
10. Rôzne  

 
Predseda AS prof. MUDr. M. Tatár, CSc.  vyzval  členku novozvolenej Komory 

študentov R. Høvset vo voľbách do AS JLF UK k zloženiu sľubu a prevzatiu Osvedčenia 
novozvoleného člena AS. Nová členka AS JLF UK zložila predpísaný sľub a prevzala si 
Osvedčenie o svojom zvolení do AS JLF UK. Predseda AS poprial novej členke KŠ AS JLF 
UK veľa úspechov v spoločnej práci.  
 
K bodu 1 

 

 Predseda AS JLF UK predložil Správu o činnosti Predsedníctva AS JLF UK v 
hodnotenom období od 24. novembra 2003 – 28. apríla 2005. Stručne zhodnotil pracovnú 



náplň zasadaní PAS. Konštatoval, že v uvedenom období PAS JLF UK neobdržalo žiadne 
písomné pripomienky od členov akademickej obce.  
 
���� Záver: AS jednohlasne schválil predloženú správu a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 
8/2005. 
 Predseda poďakoval za schválenie predloženej správy.   

 
K bodu 2 
 

P. dekan JLF UK predložil návrh na rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2005. 
 Konštatoval, že návrh bol vypracovaný v zmysle smerníc a platných právnych noriem. 
Upozornil na zvýšenie dotácie v porovnaní s uplynulým rokom. Zhodnotil, že pridelený objem 
dotácií zo štátneho rozpočtu zabezpečuje plynule prevádzkový chod a neohrozuje výučbu na 
fakulte.  Požiadal p. tajomníčku o podanie všeobecných informácií k uvedenému bodu.  
 P. tajomníčka informovala o niektorých základných ukazovateľoch a podala 
nasledovné informácie, ktoré neboli zahrnuté v pracovných materiáloch k bodu č. 2: 

1. Rozpis dotácií štátneho rozpočtu na rok 2005 bol v súlade so zákonom o vysokých 
školách prerokovaný a schvaľovaný v nasledovných orgánoch akademickej správy 
a samosprávy: Kolégium rektora UK, Správna rada UK a Akademický senát UK.  

2. V rámci procedurálneho schvaľovacieho procesu UK bol rozpis dotácií predkladaný 
postupne – celkom v piatich verziách. 

3. UK použila v tomto roku nové kriteriálne delenie objemu dotácií podľa výkonových 
parametrov. 

4. Porovnaním schváleného rozpisu dotácií na rok 2005 so schváleným rozpisom 
dotácií na rok 2004 uplatnením kriteriálneho delenia dostala JLF UK celkom o 16 583 
tis. Sk viac. Porovnaním schváleného rozpisu dotácií na rok 2005 s upraveným 
rozpisom dotácií roku 2004 sme dostali menej o 9 460 tis. Sk.  

5. Dotácie štátneho rozpočtu sú pridelené na zabezpečenie hlavnej činnosti JLF UK. 
Rozvojové aktivity sa musia financovať z iných nedotačných zdrojov a grantových 
agentúr formou predkladania projektov. 

6.  Pri nakladaní s dotačnými prostriedkami je povinnosť dodržiavať:  
- Smernicu rektora č. 2/2005, 
- záväznosť programov, 
- hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť použitia. 

7. V pridelenom objeme dotácií sú záväzné ukazovatele.: 
- dotácie na mzdy a odvody nesmú prekročiť 80% objemu bežných výdavkov fakulty, 
- celkový objem finančných prostriedkov pridelených na bežné a kapitálové výdavky, 
- objemy ostatných účelovo pridelených prostriedkov.  

8. Prípadné nedočerpanie výdavkov v roku 2005 musí byť obsiahnuté vo vykazovaných 
finančných prostriedkoch prenášaných do roku 2006 v takej štruktúre, v akej boli 
rozpočtované.  

 
 Predseda AS predložil stanovisko Komisie pre rozpočet a hospodárenie AS, ktorá: 
- podporuje návrh dekana na rozpis dotácií štátneho rozpočtu na rok 2005 a nemá k nemu 
výhrady, 
- odporúča schváliť predložený návrh dekana, 
- vyzýva členov AS, aby na svojich pracoviskách presadzovali účelné, hospodárne 
a efektívne využitie rozpísaných prostriedkov dotácií zo ŠR. Zároveň iniciovala získavanie 
finančných prostriedkov z grantových agentúr.  
 

 
V diskusii vystúpil (a): 

• Predseda AS predložil otázku, či je potrebné z vlastných zdrojov použiť finančné 
prostriedky na udržanie tarifných platov ako to bolo v minulom roku. 

 



• Prof. MUDr. J. Hanáček, CSc. 
- predložil námietku, či aj tento rok dotujeme odvody z mimorozpočtových 
prostriedkov, 
- konštatoval, že suma 86 mil. Sk na výučbu študentov a na ďalších zamestnancov na 
klinikách,  ktorá je zarátaná do rozpočtu na rok 2005 nie je rozpočítaná na položky. Ďalej 
poukázal na fakt, že uvedená položka je poukázaná v rozpočte prvý rok.  

 
• P. dekan podrobne zodpovedal na všetky predložené otázky: 

-  na otázku tarifných platov konštatoval, že na našej fakulte sú naďalej poskytované 
osobné príplatky v nezmenenej výške a bude potrebné použiť finančné prostriedky 
z nedotačných zdrojov 

- odvody a príspevky do poisťovní sa musia hradiť aj z nedotačných zdrojov, 
- k financovaniu klinických výučbových báz konštatoval, že dekani LF nesúhlasili 

s uvádzaním týchto finančných prostriedkov do rozpočtu. Sú to prostriedky 
poskytované ako transfer. Malo by sa pokračovať v rekonštrukčných prácach podľa 
záverov prednostov na vybraných klinikách v MFN. Sú plánované financie (cca 3 mil. 
Sk) na zabezpečenie výučby nelekárskych odborov. Časť prostriedkov zostane na 
predkliniky a teórie.   

- k prehľadu o nákladoch na praktickú výučbu v MFN, pričom konštatoval, že uvedený 
výkaz bol vypracovaný na základe dokladov z MFN o použití finančných prostriedkov. 

 
• Prof. MUDr. J. Kliment, CSc.: 

- predložil námietku k prehľadu o nákladoch na praktickú výučbu študentov JLF UK 
a s ňou súvisiaci výskum v MFN za rok 2004. Konštatoval, že uvedené sumy na 
projektovú dokumentáciu nezodpovedajú reálnemu stavu.  

  
���� Záver: AS jednohlasne schválil predložený návrh a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 
9/2005. 
 
 P. dekan poďakoval AS za schválenie predloženého návrhu. 
 
K bodu 3 
 

P. dekan predložil Výročnú správu o hospodárení JLF UK za rok 2004. 
 Konštatoval, že predložená Výročná správa o činnosti JLF UK za rok 2004 bola 
vypracovaná podľa Metodiky MŠ SR a usmernenia RUK v Bratislave. Požiadal p. 
tajomníčku o zhodnotenie uvedenej správy. P. tajomníčka stručne zhodnotila najdôležitejšie 
ukazovatele uvedeného materiálu k bodu č. 3 nasledovne: 
- predpísaná štruktúra a forma výročnej správy bola na našej fakulte doplnená o prílohy, 
spracované v tabuľkovej aj grafickej podobe, 
- cieľom výročnej správy je poskytnúť základné informácie o majetkovej a finančnej situácii 
fakulty, vykonať analýzu nákladov a výnosov, resp. príjmov a výdavkov, vykonať analýzu 
nákladov a výnosov, vyjadriť ťažiskové problémy hospodárenia v roku 2004 a zabezpečiť 
kontrolu oprávnenosti a efektívnosti hospodárenia. 
- poukázala na vnútornú štruktúru priemernej mzdy, 
- poukázala na niektoré ďalšie vybrané ukazovatele (kapitálové výdavky, bežné výdavky 
vysoká škola, bežné výdavky veda a výskum, bežné výdavky na sociálny program – 
ubytovacie služby, spotreba energií, pridelené dotácie na štipendiá interných doktorandov, 
náklady na ubytovanie a výška poplatku platená študentom). 
 P. tajomníčka požiadala členov AS, aby všetky pripomienky, návrhy a podnety 
zasielali mailom na adresu sekretariátu dekana.  

 
Predseda AS predložil odporúčacie stanovisko Komisie pre rozpočet a hospodárenie AS 

JLF UK. 
 



      V diskusii vystúpil:  
• Prof. MUDr. J. Hanáček, CSc., ktorý kladne vyzdvihol prácu ekonomického úseku. 

Kritizoval kompetentné štátne orgány za to, že v súvislosti s delimitáciou Strednej 
zdravotníckej školy v Martine do štruktúry JLF UK v Martine neposkytla našej fakulte 
sumu viac ako 14. miliónov Sk. Uviedol, že konanie týchto orgánov považuje za vrcholne 
arogantné, ktoré by mali ísť príkladom v plnení týchto povinností. Ďalej zdôraznil problém 
k financovaniu a plneniu grantových projektov VEGA. Predniesol otázku v súvislosti 
s priznávaním poplatkov mestu a vyrúbením dane z nehnuteľnosti.  

 
• Predseda AS podporil predloženú pripomienku prof. MUDr. J. Hanáčka v súvislosti 

s vyrúbením dane z nehnuteľnosti a financovaní výskumných projektov. Zároveň 
požiadal p. dekana o doplnkové riešenie uvedeného problému.  

 
• P. dekan zodpovedal na všetky položené otázky:  

-  konštatoval, že delimitáciou SZŠ sme prišli o 14. mil. Sk 
- v rámci celkového rozpočtu fakulty nie je problém v spustení výskumných úloh na 

schválené projekty.  
- konštatoval, že mesto Martin poskytlo JLF UK úľavu na dani z nehnuteľnosti. 
 

• Prof. MUDr. L. Plank, CSc., prvý prodekan JLF UK: 
- konštatoval, že na projekty VEGA, ktoré boli schválené a pokračujú, možno 

očakávať približne rovnaké financovanie. Iba tie projekty, ktoré boli posunuté 
o kategórie nižšie môžu očakávať menej finančných prostriedkov a opačne.  

 
���� Záver: AS jednohlasne schválil predložený návrh a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 
10/2004. 
 
 P. dekan poďakoval za schválenie predloženého návrhu a zároveň poďakoval p. 
tajomníčke za spracované správy.  
 
K bodu č. 4 

 

P. dekan predložil informáciu o prijatých finančných prostriedkoch z dotačných a 
nedotačných zdrojov JLF UK  za rok 2004 a za obdobie I. štvrťroka 2005. 
Konštatoval, že v zmysle nariadenia hlavnej kontrolórky UK je povinnosťou každej fakulty 
predkladať prehľad uvedených finančných prostriedkov. 
 
 P. tajomníčka stručne vysvetlila účel a čerpanie uvedených finančných prostriedkov 
na ktoré boli prijaté (napr.: knižničný fond, nákup literatúry, Univerzita III. veku, zabezpečenie 
prijímacieho konania, atď.). 
  

V rámci diskusie nikto z členov AS nepožiadal o slovo. 
 
���� Záver: AS prijal k tomuto bodu uznesenia č. 11/2004. 
 

K bodu č. 5 

 

P. dekan v súlade s § 77 ods. 6. Zákona NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
v platnom znení predložil návrh na uzatvorenie pracovného pomeru na pracovné miesta 
vysokoškolských učiteľov na akademický rok 2005/2006, t. j. od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2006 
nasledovným zamestnancom zaradeným na JLF UK: 
- prof. MUDr. Jane Buchancovej, CSc., prof. MUDr. Jánovi Buchancovi, DrSc., doc. MUDr. 
Eve Teodore Gálikovej CSc., prof. MUDr. Alexandrovi Jurkovi, DrSc., prof. MUDr. Júliusovi 



Mazuchovi, DrSc., prof. MUDr. Viliamovi Mézešovi, DrSc., doc. Ing. Viere Mézešovej, CSc., 
prof. MUDr. RNDr. Rudolfovi Pullmannovi, PhD., prof. MUDr. Štefanovi Strakovi, DrSc. 
 
 Predseda AS predložil odporúčacie stanoviská Pedagogickej a Vedeckej komisie AS 
JLF UK.  

Predseda vyhlásil tajné hlasovanie k predloženému návrhu a požiadal členov 
Akademického senátu JLF UK o prevzatie hlasovacích lístkov. 

Predseda AS informoval o výsledku tajného hlasovania. Hlasovania sa zúčastnilo 28 
členov AS, z toho 11 členov Komory študentov a 17 členov Komory zamestnancov. 
 
���� Záver: AS v tajnom hlasovaní schválil návrh dekana na uzatvorenie pracovného pomeru 
na pracovné miesta vysokoškolských učiteľov s vybranými zamestnancami JLF UK nad 65 
rokov veku a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 12/2004. 
 
 P. dekan poďakoval za schválenie predloženého návrhu. 
 
K bodu č. 6 
 

Predseda AS predložil návrh na voľbu členov akademickej obce z radov študentov do 
Disciplinárnej komisie JLF UK. 
 

Predseda vyhlásil tajné hlasovanie k predloženému návrhu a požiadal členov 
Akademického senátu JLF UK o prevzatie hlasovacích lístkov. 

Predseda AS informoval o výsledku tajného hlasovania vo voľbách členov 
akademickej obce z radov študentov do Disciplinárnej komisie JLF UK. Hlasovania sa 
zúčastnilo 28 členov AS, z toho 11 členov Komory študentov a 17 členov Komory 
zamestnancov. 
  
���� Záver: AS v tajnom hlasovaní schválil predložený návrh a prijal k tomuto bodu uznesenie 
č. 13/2005. 
 

Predseda AS zablahoželal novozvoleným členom Disciplinárnej komisie JLF UK 
z radov študentov a poprial im veľa úspechov.  
 
K bodu č. 7 
  

Predsedníctvo AS JLF UK  predložilo návrh na vyhlásenie riadnych volieb  do 
Akademického senátu JLF UK v zmysle Čl. 3 ods. 1 a Čl. 19 Zásad volieb do Akademického 
senátu JLF UK a Čl. 14 ods. 1 Štatútu JLF UK. Predseda AS predložil návrh na konanie 
volieb nasledovne: 
- pre členov akademickej obce z radov zamestnancov 
- volebná oblasť: č. 1, 2, 3, 4, 5,  
- miestnosť: zasadacia miestnosť Dekanátu JLF UK 
- čas: od 9.00 do 15.00 hod.  
- termín: 19. máj 2005 
 

Návrhy kandidátov sa prijímajú do utorka 17. mája 2005 do 11.00 hod. 
 

AS predložený návrh na vyhlásenie riadnych volieb do AS z radov zamestnancov 
jednohlasne schválil. 
 
���� Záver: AS prijal k tomuto bodu uznesenie č.  14/2005. 
 
 
 



 
K bodu 8 
 

Predseda AS predložil návrh na zloženie volebnej komisie nasledovne: 
predseda:   doc. RNDr. Anna Strapková, CSc. 
podpredseda: RNDr. Ľudmila Bošeľová, CSc. 
členovia:    doc. MUDr. Stanislav Tomáš, PhD.   
    Martin Benčo  
    Miroslav Haško  
 
 Predseda vyhlásil tajné hlasovanie k predloženému návrhu a požiadal členov AS  
o prevzatie hlasovacích lístkov. 
 AS v tajnom hlasovaní schválil predložený návrh na zloženie Volebnej komisie JLF 
UK. 
 
���� Záver: AS prijal k tomuto bodu uznesenie č. 15/2005. 
 
K bodu č. 9 
 

• P. dekan: 
- informoval o ponuke rektora UMB pričleniť JLF UK do ich štruktúry. Podobnú ponuku 

predložila aj Katolícka univerzita. Konštatoval nesúhlasné svoje stanovisko 
k návrhom.  

- Informoval o odvolaní MUDr. Mileny Drímalovej, CSc. z funkcie prednostky 
Psychiatrickej kliniky JLF UK a MFN a dočasnom poverení doc. MUDr. Viliama 
Franka, CSc., 

- informoval o liste p. ministra o bezodplatný prevod akcií Martinskej fakultnej 
nemocnice v súvislosti s transformáciou na akciovú spoločnosť, 

- informoval o návrhu a ponuke VÚC Žilina odpredať ŠD na ul. Hviezdoslavovej 
a telocvične JLF UK v hodnote cca 8. mil. Sk (za polovičnú cenu znaleckého 
posudku), 

- o vymenovaní Komisie pre analýzu nelekárskych odborov (ekonomická náročnosť, 
personálne obsadenie, atď.), 

- informoval o zriadení Ústavu verejného zdravotníctva, o výberovom konaní na 
funkciu vedúceho ústavu. Oboznámil prítomných, že dňa 1. 5. 2005 bola 
vymenovaná za vedúcu Ústavu verejného zdravotníctva JLF UK doc. MUDr. Henrieta 
Hudečková, PhD., 

- informoval o príprave novej dohody o zriadení klinických výučbových báz a o ich 
financovaní v roku 2005,  

- predložil informáciu o záveroch Komisie pre analýzu počtu a štruktúry neučiteľských 
zamestnancov na JLF UK, 

- predložil prehľad o nákladoch na praktickú výučbu študentov JLF UK a s ňou 
súvisiaci výskum v MFN za rok 2004. 

 
• Prof. MUDr. L. Plank, CSc.: 

- pozval akademickú obec na medzinárodnú pedagogickú konferenciu „The Slovac 
Doctor“, ktorá sa bude konať v dňoch od 19. – 20. mája 2005 vo veľkej posluchárni 
MFN, 

- informoval o predložení návrhu rektorovi UK a následne na MŠ SR na podávanie 
rozvojových projektov na rok 2005. Uvedené projekty sa týkali zapojenia 
informačných technológií do rozvoja vysokého školstva. Z JLF UK bolo podaných 9 
rozvojových projektov.  

- informoval o predložení návrhu na participovaní pripravovanej zmluvy o spolupráci 
medzi Karlovou univerzitou v Prahe a Univerzitou Komenského v Bratislave,  



- informoval o výberovom konaní programe Socrates Erazmus. Zároveň poďakoval 
RNDr. E. Halašovej, CSc., Mgr. K. Murčekovej a predsedovi KŠ M. Benčovi za 
plynulý priebeh výberového konania.  

- požiadal členov Komory zamestnancov AS o pomoc pri propagácii zapojenia sa JLF 
UK do medzinárodnej vedecko – výskumnej oblasti  

 
• Prof. MUDr. E. Rozborilová, CSc.: 

- informovala, že za JLF UK bolo podaných 35 grantov UK do veku 35 rokov. 
Konštatovala, že výrazný nárast je v grantoch VEGA, kde za JLF UK bolo podaných 
na rok 2006až 29 projektov, za JLF UK a MFN bolo podaných 14 APVT projektov na 
MZ SR a v rámci projektov KEGA boli podané 3 projekty. Poďakovala všetkým za 
participáciu na týchto projektoch. 

- informovala o schválení Kritérií na habilitáciu docentov a vymenúvacie konanie 
profesorov na JLF UK na VR JLF UK dňa 17. 3. 2005 a na  VR UK dňa 11. 4. 2005, 

- informovala, že dňa 17. 3. 2005 na VR JLF UK boli schválení garanti a spolugaranti  
pre habilitáciu docentov a vymenúvanie profesorov a uvedený materiál bude 
súčasťou kritérií. 

 
• Prof. MUDr. K. Javorka, DrSc.: 

- informoval o veľmi úspešnom priebehu XVI. ŠVOČ. Poďakoval organizačnému 
výboru, najmä MUDr. J. Mokrému za vynikajúcu organizáciu a za plynulý priebeh 
konferencie.  

- informoval o harmonograme prihlasovania sa na doktorandské štúdium na 
akademický rok 2005/2006. 

 
• Doc. RNDr. S. Fraňová, PhD.: 

- predložila zmenu Študijného poriadku JLF UK, podľa ktorej je súčasťou zápisu 
validácia preukazu študenta. 

 
• Doc. MUDr. P. Galajda, CSc., mim. prof. JLF UK. 

- informoval o organizovaní ďalšieho kola študentskej spätnej väzby. Konštatoval, že 
po dohode so študentami sa pristúpilo k zjednodušenému systému. 

 
• Ing. Ľ. Červeňová: 

- informovala o zriadení rozvojového fondu na UK. Konštatovala, že prostriedky 
vyčlenené v rozvojovom fonde budú použité na podporu vedeckých projektov 
mladých zamestnancov, na podporu výsledkov doktorandského štúdia, na zvýšenie 
prostriedkov na štipendiá študentov doktorandského štúdia v dennej forme, na 
odmeňovanie mladých vedeckých a pedagogických zamestnancov, ktorí dosiahnu 
vedecko – pedagogický titul doc. do veku najviac 40 rokov (výška príspevku sa 
stanovuje na 1000,- Sk/mesačne) a zamestnancom, ktorí dosiahnu vedecko – 
pedagogický titul prof. do veku 45 rokov (výška príspevku sa stanovuje na 2000,- 
Sk/mesačne).  

- informovala, že na podporu akademických mobilít a skvalitnenia vzdelávania na UK, 
sa poskytuje príspevok fakultám, ktorí získajú hosťujúcich profesorov vo výške 
10.000,- Sk /1 semester a na podporu zahraničných mobilít doktorandov poskytnutím 
čiastky max. 90.000,- Sk/1 doktorandoovi, 

- informovala o rozhodnutí dekana č. 4/2005 o poplatkoch spojených so štúdiom a č. 
5/2005 o vypísaní ceny dekana JLF UK za prácu publikovanú v karentovanom 
časopise, 

- informovala o prebiehajúcich doškoľovacích kurzoch k prijímacím skúšam na štúdium 
JLF UK, 

- informovala o rozdelení materiálov zaslaných z UK týkajúcich sa: pravidiel 
rozdeľovania ubytovacej kapacity UK medzi fakulty a ďalšie súčasti UK, kritérií pre 
pridelenie manželského typu ubytovania v ŠD,  kritérií pre pridelenie ubytovania v ŠD 



UK zamestnancom, harmonogramom ubytovania na akad. rok 2005/2006 a pravidiel 
stanovenia poplatku za ubytovanie v ŠD UK.  

 
V diskusii vystúpil(a).: 
• Prof. MUDr. J. Hanáček, CSc. 

- kladne  zhodnotil prípravu konferencie The Slovac Doctor, 
- predložil pripomienku k charakteru ŠVOČ, t.j. či to má byť súťažná forma, prípadne 

nesúťažná forma prezentácie. Predložil námietku akým spôsobom uvedenú ŠVOČ 
organizovať.  

 
• Doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. prof. JLF UK: 

- predniesol pripomienku týkajúcu sa eventuálnej koordinácie koncepcie 
postgraduálneho štúdia pre všeobecné lekárstvo vychádzajúc z Únie európskych 
medicínskych špecializácií v súvislosti s pripravovanou konferenciou „The Slovac 
Doctor“, 

- naniesol otázku týkajúcu sa kompetencií pedagógov pri hodnotení študentov 
v ŠVOČ.  

 
• Predseda AS: 

- súhlasil s pripomienkou p. prof. Hanáčka, v budúcnosti otvoriť otázku prípravy, 
organizácie a hodnotenia ŠVOČ. 

 
• Doc. MUDr. K. Belej, CSc., mim. prof. JLF UK informoval o prejednávaní problematiky 

koeficientov pedagogickej zaťaženosti LF aj na Rade vysokých škôl.  Uvedený návrh 
nebol však odsúhlasený.  

 
• Prof. MUDr. K. Javorka, DrSc. stručne vysvetlil situáciu v ŠVOČ, čo sa týka obsahovej 

stránky, formy prezentácie, atď. Konštatoval, že v prípade medzinárodnej ŠVOČ, ktorá sa 
plánuje v budúcom akademickom roku v Olomouci budú našu fakultu reprezentovať len 
tie najlepšie ohodnotené práce. 

 
• Prof. MUDr. L. Plank, CSc.: 

- poďakoval p. prof. J. Hanáčkovi, CSc. za stanovisko k pripravovanej konferencii „The 
Slovac Doctor“. 

 
• P. dekan: 

- zodpovedal na položenú otázku, kde vysvetlil, že odkúpenie za 1,- Sk je za prenájom. 
Čo sa týka hnuteľného majetku sa dohodlo, že postupne sa hnuteľný majetok bude 
odpisovať, 

- vysvetlil, že konferencia „The Slovac Doctor“ sa bude týkať výlučne len 
pregraduálneho vzdelávania, 

- konštatoval, že administratívnych zamestnancov na našej fakulte je z objektívneho 
hľadiska nedostatok, 

- stručne vysvetlil charakter ŠVOČ a zároveň súhlasil so súťažnou formou prezentácie, 
- súhlasil s návrhom zobrať do úvahy prácu ŠVOČ ako jednu formu skúšky, t. j. tzv. 

diplomovej práce.  
 
K bodu 10 

 
V rámci bodu vystúpil: 

• P. dekan, ktorý v súvislosti s vyhlásením nových volieb do KZ AS JLF UK poďakoval 
členom akademického senátu za veľkú podporu, konštruktívne jednanie, za vynikajúcu 
prácu, ktorú robili a budú robiť ako noví členovia senátu v prospech fakulty.  

 



• Predseda AS.: 
- predložil pripomienku k Inštituciálnej vede a jej financovaniu, t. j. či sa počíta 

s vyčlenením finančných prostriedkov na vedecko – výskumné úlohy. 
- poďakoval  členom AS JLF UK  za aktívnu prácu, konštruktívne jednanie a účasť na 

rokovaniach.  
 
• P. tajomníčka, zodpovedala na položenú otázku a podotkla, že je nutné získavanie 

finančných prostriedkov z grantových agentúr ako ďalší zdroj na financovanie potrieb 
pracovísk.  

 
 
 

UZNESENIA 
 
8/2005 
Akademický senát JLF UK v Martine berie na vedomie Správu o činnosti Predsedníctva AS 
JLF UK v hodnotenom období od 24. novembra 2003 – 28. apríla 2005.  
 
9/2005 
Akademický senát JLF UK v Martine schvaľuje návrh dekana na rozdelenie dotácie zo 
štátneho rozpočtu na rok 2005 na programy, podprogramy do úrovne položiek 
a podpoložiek. 
 

10/2005 
Akademický senát JLF UK AS v súlade s § 27 ods. 1 písm. g) zákona NR SR č. 131/2002 
Z.z. o vysokých školách v platnom znení a v súlade s Čl. 16 ods. 1 písm. i) schvaľuje 
Výročnú správu o hospodárení JLF UK za rok 2004. 
 
11/2005  
Akademický senát JLF UK berie na vedomie informáciu dekana o všetkých finančných 
prostriedkoch, ktoré JLF UK získala z dotačných a nedotačných zdrojov za rok 2004 a za 
obdobie I. štvrťroka 2005. 
 
12/2005  
Akademický senát JLF UK v súlade s § 77 ods. 6 Zákona NR SR č. 131/2002 Z.z. 
o vysokých školách v platnom znení a v súlade s Čl. 16 ods. 1 písm. h) schvaľuje 
uzatvorenie pracovného pomeru na pracovné miesta vysokoškolských učiteľov 
s nasledovnými zamestnancami JLF UK nad 65 rokov veku na akademický rok 2005/2006, t. 
j. od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2006.  
Prof. MUDr. Janka Buchancová, CSc. 
Prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc. 
Doc. MUDr. Eva Theodora Gáliková, CSc. 
Prof. MUDr. Alexander Jurko, DrSc. 
Prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc. 
Prof. MUDr. Viliam Mézeš, DrSc. 
Doc. Ing. Viera Mézešová, CSc.  
Prof. MUDr. RNDr. Rudolf Pullmann, PhD. 
Prof. MUDr. Štefan Straka, DrSc. 
 
13/2005 
Akademický senát JLF UK v súlade s § 31 ods. 2 Zákona o vysokých školách a v súlade 
s Čl. 42 ods. 2 Štatútu JLF UK schvaľuje vymenovanie nasledovných členov akademickej 
obce do Disciplinárnej komisie z radov študentov – Štefánia Kamenická, Ivan Kaluz, Ivan 
Kecskés, Stanislav Mandinec, Juraj Sokol. 
 



14/2005 
AS JLF UK v súlade s s Čl. 3 ods. 1 a Čl. 19 Zásad volieb do Akademického senátu JLF UK 
a v súlade s Čl. 14 ods. 1 Štatútu JLF UK vyhlasuje voľby do Akademického senátu JLF UK 
pre členov akademickej obce z radov zamestnancov nasledovne:  
- volebná oblasť: č. 1, 2, 3, 4, 5  
- miestnosť: zasadacia miestnosť Dekanátu JLF UK 
- čas: od 9.00 do 15.00 hod.  
- termín: 19. máj 2005 
 
Návrhy kandidátov sa prijímajú do utorka 17. mája 2005 do 11.00 hod. 
 
15/2005 
Akademický senát JLF UK v súlade s Čl. 6 ods. 1 Zásad volieb do Akademického senátu 
JLF UK schvaľuje Volebnú komisiu v nasledovnom zložení: 
predseda:   doc. RNDr. Anna Strapková, CSc. 
podpredseda: RNDr. Ľudmila Bošeľová, CSc. 
členovia:    doc. MUDr. Stanislav Tomáš, PhD.   
    Martin Benčo  
    Miroslav Haško  
 

 

 

 

 

 

Martin, 11. máj 2005 
 
 
 
 
       Prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc., v.r. 
                  predseda AS JLF UK  


