
Z á p i s n i c a 
zo zasadania Akademického senátu Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity 

Komenského v Martine konaného dňa 3. apríla 2006 
 

Prítomní:  

- členovia AS:. doc. MUDr. K. Adamicová, PhD., mim. prof., prof. MUDr. P. Bánovčin, 
CSc., 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., 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., prof. MUDr. M. 
Zibolen, CSc., doc. Mgr. K. Žiaková, PhD., M. Benčo, E. Belešová, M. Haško, R. Høvset, I. 
Kecskés, B. Kukučková, 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. E. Rozborilová, CSc., prof. MUDr. K. Javorka, DrSc., prof. MUDr. P. Galajda, 
CSc., doc. RNDr. S. Fraňová, PhD., Ing. Ľ. Červeňová 

Ospravedlnení:  

- členovia AS: MUDr. K. Kajo, PhD., prof. MUDr. M. Mokáň, DrSc., MUDr. S. Richterová, 
doc. MUDr. J. Sadloňová, CSc., doc. MUDr. J. Višňovský, CSc., mim. prof., V. Timková 

 
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 neboli prijaté žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. 

AS JLF UK schválil nasledovný program zasadania: 

P r o g r a m: 

1.  Výročná správa o činnosti JLF UK za rok 2005 
2.  Návrh dekana na zmenu Štatútu JLF UK  
3.  Návrh dekana na zmenu vo funkčnej štruktúre profesorov a docentov JLF UK  
4. Návrh dekana na profil absolventa nelekárskych študijných programov JLF UK 

(ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, rádiologická asistencia, verejné zdravotníctvo, 
laboratórne vyšetrovacie metódy, zubná technika, fyzioterapia) 

5.  Návrh dekana na prerokovanie lekárskych a nelekárskych študijných programov na 
akademický rok 2006/2007 

6.  Podmienky prijatia na štúdium nelekárskych študijných programov (ošetrovateľstvo -
 denná a externá forma, verejné zdravotníctvo - denná a externá forma, rádiologická 
asistencia - externá forma) v akademickom roku 2006/2007 – informácia dekana 

7. Schválenie členov Disciplinárnej komisie JLF UK 
8. Informácia o voľbách zástupcu JLF UK do ŠRVŠ SR 
9. Rôzne 
 
K bodu 1/ 

 P. dekan predložil Výročnú správu o činnosti JLF UK za rok 2005. Informoval, že 
podľa základných ukazovateľov JLF UK nestagnuje a patrí medzi stabilné fakulty. Podľa 
ratingovej agentúry ARRA sa JLF UK umiestnila v hodnotení medzi lekárskymi fakultami na 
1. mieste, v rámci UK na 3. mieste a v rámci všetkých fakúlt vysokých škôl v SR na 5. mieste. 
Zároveň informoval, že sa mierne zvyšuje počet študentov študujúcich v anglickom jazyku 



a udržiava sa počet študentov študujúcich v slovenskom jazyku. Financovanie fakulty 
z dotačných prostriedkov závisí aj od počtu študentov študujúcich v slovenskom jazyku. 

Záver: AS JLF UK Výročnú správu o činnosti JLF UK za rok 2005 jednomyseľne schválil 
a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 1/2006. 

 P. dekan poďakoval za schválenie výročnej správy. 
 
K bodu č. 2 

 P. dekan predložil návrh na zmenu Štatútu JLF UK. Zmena vyplýva zo zosúladenia 
s vyššími právnymi predpismi. 

 Právna komisia, Komora zamestnancov a Komora študentov AS JLF UK predložený 
návrh dekana na zmenu Štatútu JLF UK odporučili schváliť. 

Záver: AS JLF UK návrh dekana na zmenu Štatútu JLF UK jednohlasne schválil a prijal 
k tomuto bodu uznesenie č. 2/2006. 

 P. dekan poďakoval za podporu predloženého návrhu. 
 
K bodu č. 3 

 P. dekan predložil návrh na zmenu vo funkčnej štruktúre profesorov a docentov JLF 
UK s nasledovným odôvodnením: Vedenie JLF UK vypísalo výberové konanie na obsadenie 
6 miest mimoriadnych profesorov, a to 2 miesta na študijný odbor biochémia a po 1 mieste 
na študijné odbory farmakológia, ošetrovateľstvo, urológia a biológia. Vzhľadom k tomu, že 
biochémia nemá voľné miesta profesorov, je potrebné vykonať úpravu funkčnej štruktúry 
v študijnom odbore biochémia, a to presunom 2 funkčných miest docentov na funkčné miesta 
profesorov. Týmto rozhodnutím nedôjde k zvýšeniu celkového počtu miest na fakulte. 
Obsadením miest mimoriadnych profesorov sa stimulujú a zaväzujú mladí talentovaní 
učitelia na obhájenie riadneho titulu profesora v priebehu nasledujúcich 3 – 5 rokov. 

 Komisia pre rozpočet a hospodárenie, ako aj Komora zamestnancov a Komora 
študentov AS JLF UK odporučili schváliť predložený návrh. 

Záver: AS JLF UK návrh dekana na zmenu funkčnej štruktúry profesorov a docentov 
jednohlasne schválil a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 3/2006. 

 P. dekan poďakoval za schválenie predloženého návrhu. 
 
K bodu č. 4 

 P. dekan predložil profily absolventov nelekárskych študijných programov JLF UK.  

 Pedagogická komisia, Komora zamestnancov a Komora študentov AS JLF UK 
odporučili schváliť predložené profily absolventov. 

 Prof. MUDr. J. Hanáček, CSc. navrhol upraviť formuláciu a štylizáciu predložených 
profilov absolventov. P. dekan uvedenú požiadavku akceptoval. 

Záver: AS JLF UK jednohlasne schválil profily absolventov nelekárskych študijných 
programov JLF UK a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 4/2006. 

 P. dekan poďakoval za schválenie predložených návrhov.  
 
K bodu č. 5 

 P. dekan predložil študijné programy pre všeobecné lekárstvo a nelekárske študijné 
odbory pre akademický rok 2006/2007 a informoval o zmenách v predložených návrhoch 
oproti minulému akademickému roku. 

 



Predsedníctvo AS JLF UK k predloženému návrhu odporučilo: 
– zaradiť predmet Telesná výchova do učebných plánov všetkých nelekárskych študijných 

programov rovnako ako pre všeobecné lekárstvo, 
– predmet Vedecká príprava preložiť z LS do ZS 3. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo. 

Komora zamestnancov AS JLF UK vyjadrila podporné stanovisko k predloženým 
návrhom, ako aj k návrhu predsedníctva AS na zmeny v študijných programoch. Pedagogická 
komisia a Komora študentov AS JLF UK odporučili schváliť predložené návrhy študijných 
programov. 

V diskusii p. prof. MUDr. J. Hanáček, CSc. oboznámil prítomných o priebehu 
prípravy nového predmetu Vedecká príprava, ktorý vypracovala pracovná skupina vytvorená 
vedením fakulty. Ako predseda tejto skupiny sa poďakoval všetkým jej členom, ktorí sa 
zúčastňovali na príprave predmetu Vedecká príprava a vyslovil presvedčenie, že tento 
predmet prinesie pozitívne výsledky predovšetkým pre študentov. 

Záver: AS JLF UK prerokoval a odporučil Vedeckej rade JLF UK schváliť študijné 
programy pre študijný odbor všeobecné lekárstvo a nelekárske študijné odbory. AS JLF UK 
prijal k tomuto bodu uznesenie č. 5/2006. 

P. dekan poďakoval za podporu predložených študijných programov. 
 
K bodu č. 6 

 P. dekan podal informáciu o situácii v počte prihlásených uchádzačov na jednotlivé 
študijné odbory. Na všeobecné lekárstvo sa prihlásilo 1017 uchádzačov, na nelekárske 
študijné odbory sa prihlásilo menej uchádzačov ako sa predpokladalo prijať a v študijnom 
programe Rádiologická asistencia v dennej forme sa prihlásilo menej ako 10 uchádzačov, 
takže sa pre akademický rok 2006/2007 tento program zrušil.  

P. dekan predložil návrh vedenia fakulty, aby sa pozmenilo uznesenie AS 
o prijímacom konaní, a to aby sa prijímacie skúšky pre akademicky rok 2006/2007 na 
nelekárske študijné programy zrušili, nakoľko sa prihlásilo menej uchádzačov ako sa 
predpokladalo prijať. 

Predsedníctvo, Komora zamestnancov a Komora študentov AS JLF UK odporučili 
schváliť návrh Vedenia JLF UK. 

V diskusii sa prof. MUDr. J. Hanáček, CSc. obrátil na vedenie s otázkou, aký je počet 
študentov 1. ročníka v nelekárskych študijných odboroch, ktorí neprospievajú P. dekan 
odpovedal, že počet neúspešných študentov v týchto odboroch je minimálny. 

Záver: AS JLF UK schválil návrh vedenia zrušiť prijímacie skúšky na nelekárske študijné 
programy v akademickom roku 2006/2007 a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 6/2006. 

P. dekan poďakoval za podporu predloženého návrhu. 
 
K bodu č. 7 

 P. dekan predložil návrh na predsedu a členov Disciplinárnej komisie JLF UK. P. 
dekan informoval, že v súlade s Disciplinárnym poriadkom JLF UK je funkčné obdobie 
Disciplinárnej komisie JLF UK štvorročné, komisia je 6-členná, polovicu členov komisie 
tvoria študenti a predsedom komisie je prodekan pre pedagogickú činnosť.  

Návrh dekana na zloženie Disciplinárnej komisie JLF UK: 
Predseda:   prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.  
Členovia:  prof. MUDr. František Novomeský, PhD.  

MUDr. Jozef Krajčovič, CSc. 
  Barbora Kukučková, študentka 4. ročníka VL  



Stanislav Mandinec, študent 4. ročníka VL  
Juraj Sokol, študent 2. ročníka VL. 

Záver: AS JLF UK v tajnom hlasovaní jednohlasne schválil zloženie Disciplinárnej komisie 
JLF UK a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 7/2006. 

 P. dekan poďakoval za schválenie Disciplinárnej komisie JLF UK. 

 Zápisnica o výsledku tajného hlasovania je založená v dokumentácii AS. 
 
K bodu 8/ 

 P. predsedníčka informovala, že 20. marca 2006 nás AS UK požiadal o vykonanie 
volieb zástupcu fakulty do ŠRVŠ najneskôr v termíne do 31. 3. 2006. Predsedníctvo AS dňa 
23. 3. 2006 odporučilo vyhlásiť voľby do ŠRVŠ korešpondenčným spôsobom a členovia AS 
JLF UK boli vyzvaní o zaslanie stanoviska k vyhláseniu volieb. Na základe uvedeného boli  
voľby do ŠRVŠ vyhlásené na 29. marca 2006 vo veľkom klube Študentského domova JLF 
UK. Komora študentov AS si zvolila Volebnú komisiu JLF UK v zložení: predseda Miroslav 
Haško a členovia Ján Rehák a Martin Vojtko, ktorá organizovala a riadila priebeh volieb. Za 
člena ŠRVŠ za JLF UK bol vo voľbách zvolený Peter Jankovič, študent 4. ročníka 
študijného odboru všeobecné lekárstvo. Zápisnica o výsledku volieb bola zaslaná predsedovi 
AS UK. Predsedníčka AS poďakovala Volebnej komisii JLF UK za odvedenú prácu. 
 
K bodu 9/ 

a/  P. dekan: 

- informoval o priznaní práva ministrom zdravotníctva SR uskutočňovať špecializačné 
študijné programy pre špecializačné odbory vnútorné lekárstvo a diabetológia, 
poruchy látkovej premeny a výživy s účinnosťou od 21. 3. 2006; 

- informoval o zasadaní pracovných skupín Akreditačnej komisie MZ SR dňa 28. 3. 
2006 na posúdenie spôsobilosti JLF UK uskutočňovať špecializačný študijný program 
v špecializačných odboroch chirurgia, urológia, pneumológia a ftizeológia, neurológia, 
gastroenterológia, hematológia a transfuziológia a gynekológia a pôrodníctvo; 

- informoval o priznaní práv ministrom školstva SR uskutočňovať habilitačné konanie 
a konanie na vymenúvanie profesorov v študijných odboroch normálna a patologická 

fyziológia, vnútorné choroby, chirurgia, gynekológia a pôrodníctvo, patologická 
anatómia a súdne lekárstvo, pediatria a farmakológia; 

- informoval, že UK podporila výstavbu Auly JLF a taktiež minister školstva SR 
odporučil Vláde SR výstavbu Auly JLF UK schváliť; 

- informoval o predloženom návrhu Vedenia UK na rozpočet a poskytnutú dotáciu na 
jednotlivé súčasti UK na rok 2006 (o výraznom navýšení finančných prostriedkov pre 
JLF UK oproti roku 2005, a to na základe schválených kritérií rozdelenia finančných 
prostriedkov najmä za výsledky vo vedecko-výskumnej činnosti); 

- informoval, že na základe získaného práva uskutočňovať špecializačné štúdium na 
JLF UK je potrebné vytvoriť nové pracovisko na špecializačné štúdiá, pričom uvedený 
návrh bude po prerokovaní na vedení fakulty predložený na schválenie AS JLF UK; 

- informoval o pripravovanej návšteve predsedu Vlády SR Mikuláša Dzurindu na JLF 
UK dňa 20. apríla 2006; 

- informoval o návšteve veľvyslanca USA v MFN, ale aj na niektorých klinických 
výučbových základniach JLF UK; 

- informoval o udelení dekanského voľna na 13. 4.2006 a rektorského voľna na 18. 4. 
2006 pre všetkých študentov JLF UK. 



b/  Prof. MUDr. L. Plank, CSc. požiadal o spoluprácu v oblasti programu Európskej 
komisie MEDINE (Medical Education in Europe), do ktorého je zapojená JLF UK ako 
koordinačné centrum pre slovenské lekárske fakulty. Súčasťou programu MEDINE je 
formulovanie vízie o „optimálnej“ pregraduálnej výučbe všeobecného lekárstva. Požiadal 
všetkých učiteľov, ale aj študentov o zapojenie sa do vyplnenia elektronického dotazníka 
programu MEDINE, ktorý bude zaslaný na všetky pracoviská emailovou poštou. 

 
c/  prof. MUDr. E. Rozborilová, CSc.:  

- informovala o podaní 31 žiadostí o granty UK pre mladých vedeckých pracovníkov 
na rok 2006; 

- informovala o podaní 12 žiadostí o projekty v rámci programu VEGA MŠ SR so 
začiatkom riešenia v roku 2007; 

- informovala, že za JLF UK bolo podaných 8 žiadostí na agentúru na podporu 
výskumu a vývoja so začiatkom riešenia v roku 2006. 

  
d/  Prof. MUDr. P. Galajda, CSc.: 

- informoval o príprave vyplatenia prospechových štipendií pre 32 študentov 1. ročníka 
všetkých študijných programov za zimný semester akad. roku 2005/2006, ktorí 
dosiahli študijný priemer do 1,11;  

- informoval o príprave hodnotiacej správy úrovne pedagogickej činnosti na JLF UK 
na základe poverenia prorektorky UK pre vzdelávaciu činnosť doc. Mgr. art. Anny 
Predmerskej a požiadal o zasielanie pripomienok k úrovni pedagogickej činnosti 
a návrhov na jej zlepšenie do hodnotiacej správy v termíne do 21. 4. 2006. 

 
e/  Doc. RNDr. S. Fraňová, PhD. informovala o smernici rektora UK platnej už pre tento 

akademický rok týkajúcej sa odovzdávania záverečných prác študentov magisterského 
a bakalárskeho štúdia aj v elektronickej forme v PDF formáte. Záverečné práce budú 
archivované v KŠIS. 

 
e/ Ing. Ľ. Červeňová: 

- informovala o predloženej verzii rozpisu rozpočtu dotácií na rok 2006 na 
pripomienkovanie, ktorá je oproti roku 2005 pre JLF UK navýšená o 15,272 mil. Sk, 
Návrh pokrýva potrebu finančných prostriedkov na tarifné mzdy aj s osobným 
ohodnotením. Na tovary a služby bola metodika rozpisu určená tak, že 1/5 sa 
prepočítala koeficientom ekonomickej náročnosti študijných programov a 4/5 boli 
pridelené podľa počtu študentov na fakulte, čo pre JLF UK je oproti roku 2005 o 1, 7 
mil. Sk menej. Menšia je aj zálohovo rozpísaná dotácia na zabezpečenie výučby na 
klinických výučbových základniach, ktorá je pre tento rok vo výške 69 mil. Sk; 

- informovala o finančnej kontrole Ministerstva školstva SR na UK od 20. 9. 2005 do 
31. 1. 2006 zameranej na správnosť a oprávnenosť použitia finančných prostriedkov 
štátneho rozpočtu poskytnutých lekárskym fakultám na krytie nákladov súvisiacich so 
zabezpečením praktickej výučby študentov všeobecného lekárstva. V záverečnej 
správe z kontroly boli pripomienky technického a formálneho charakteru, nie 
zásadného charakteru (nebolo napadnuté použitie a spôsob použitia, ani výška 
pridelenej dotácie a zúčtovanie dotácie); 

- informovala o uznesení Vedenia JLF UK o vypísaní výberového konania na 
dodávateľa služby materiálno-technického a personálneho zabezpečenia praktickej 
výučby študentov medicíny v zdravotníckom zariadení v súlade so zákonom 
o verejnom obstarávaní; 



- informovala o smernici rektora UK č. 3/2006 o výške školného a poplatkov 
spojených so štúdium na UK v akademickom roku 2006/2007 s účinnosťou od 1. 
septembra 2006, pričom slovenskí študenti v študijnom programe prvého stupňa 
a druhého stupňa, ktorí neprekročili štandardnú dĺžku štúdia stanovenú pre študijný 
program, školné neplatia; 

- informovala o vypísaní výberového konania na rekonštrukciu posluchární a na 
výmenu okien na Sklabinskej ul. a na čiastočnú rekonštrukciu Ústavu hygieny JLF 
UK, na ktoré bolo pridelených 2,5 mil. Sk z nedotačných zdrojov fakulty; 

- informovala, že na základe výzvy UK bolo podaných za JLF UK 11 rozvojových 
projektov informačných technológií, ktoré boli rektorom UK predložené na 
schválenie Ministerstvu školstva SR; 

- informovala o novele zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého sa musí vyššia 
forma verejného obstarávania realizovať u tovarov a služieb, ak je objem dodávky 1 
mil. Sk a u prác pri 4 mil. Sk, avšak nižšie formy verejných súťaží sa musia 
vykonávať pri obstarávaní tovarov a služieb a prác aj v ostatných dodávkach pod 
stanovené limity; 

- informovala o možnosti využitia služieb autoparku Rektorátu UK v zmysle 
stanoveného cenníka, ktorý je k dispozícii na Odd. vnútornej prevádzky Dekanátu 
JLF UK; 

- informovala, že motivačné štipendiá študentom by mali byť vyplatené v termíne do 
13. apríla 2006; 

- informovala, že za tento roku budú vyplácané sociálne štipendiá v zmysle zákona, 
motivačné (prospechové) štipendiá a mimoriadne štipendiá (za mimoriadne práce 
v prospech JLF UK alebo UK). 

 
f/  Prof. MUDr. Ján Hanáček, CSc. upozornil na nevyhovujúcu technickú a priestorovú 

situáciu v Centrálnom zverinci JLF UK, ktorá limituje rozsah a aj existenciu 
experimentálnej výskumnej práce ústavov fakulty. V budúcnosti sa očakáva zväčšenie 
rozsahu a nárokov na kvalitu výskumu založeného na výskume s použitím zvierat, preto 
je potrebné uvažovať o vybudovaní nového, moderného zariadenia na držanie 
experimentálnych zvierat na našej fakulte. P. dekan informoval o náročných 
požiadavkách na prevádzku Centrálneho zverinca JLF UK, ako aj o potrebe prijatia 
rozhodnutia na ďalšie systémové riešenie vzniknutej situácie. 

g/  P. predsedníčka AS ukončila zasadanie a poďakovala členom AS a Vedeniu JLF UK za 
konštruktívny prístup k rokovaniu. 

 

UZNESENIA AS: 
 
 
1/2006 

AS JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 pís. g)  zákona o vysokých školách schvaľuje Výročnú 
správu o činnosti JLF UK za rok 2005. 
 
 
2/2006 

AS JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 pís. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov schvaľuje na návrh dekana zmenu Štatútu JLF UK. 
 



3/2006 

AS JLF UK v súlade s Čl. 21 ods. 2 pís. k/ Štatútu JLF UK schvaľuje návrh dekana na zmenu 
vo funkčnej štruktúre profesorov a docentov v študijnom odbore biochémia nasledovne: 

Študijný odbor / Pracovisko Profesor Docent Odb. as., 
asistent 

Spolu 

4.1.22 - Biochémia 
v tom: Ústav lekárskej biochémie 

4 
4 

3 
3 

2 
2 

9 
9 

 
 
4/2006 

AS JLF UK schvaľuje profily absolventa nelekárskych študijných programov JLF UK: 
ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, rádiologická asistencia, verejné zdravotníctvo, 
laboratórne vyšetrovacie metódy, zubná technika, fyzioterapia. 
 
 
5/2006 

AS JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 pís. h) zákona o vysokých školách odporúča Vedeckej 
rade JLF UK schváliť študijné programy na akademický rok 2006/2007 pre študijný odbor 
všeobecné lekárstvo a nelekárske študijné odbory. 
 
 
6/2006 

AS v súlade s § 27 ods. 1 pís. i) zákona o vysokých školách schvaľuje zmenu ďalších 
podmienok prijatia na štúdium nelekárskych študijných programov v akademickom roku 
2006/2007, a to tak, že sa ruší úspešné vykonanie prijímacej skúšky z dôvodu nižšieho počtu 
prihlásených uchádzačov ako sa malo prijať. 
 
 
7/2006 

AS JLF UK v súlade s § 31 ods. 2 zákona o vysokých školách a s Čl. 2 ods. 2 
Disciplinárneho poriadku JLF UK schvaľuje predsedu a členov Disciplinárnej komisie JLF 
UK nasledovne: Predseda: prof. MUDr. Peter Galajda, CSc. 

Členovia: prof. MUDr. František Novomeský, PhD. 
  MUDr. Jozef Krajčovič, CSc. 
  Barbora Kukučková 
  Stanislav Mandinec 
  Juraj Sokol 

 
 
V Martine dňa 13. 4. 2006 
 
 
 

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


