Zápisnica
zo zasadania Akademického senátu Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity
Komenského v Martine konaného dňa 9. marca 2009
Prítomní:
- členovia AS: prof. MUDr. K. Adamicová, PhD., doc. MUDr. M. Adamkov, PhD., doc. Ing.
H. Baráni, CSc., prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD., doc. RNDr. A. Drgová, CSc., prof.
MUDr. J. Hanáček, CSc., doc. MUDr. K. Kajo, PhD., doc. MUDr. I. Kocan, CSc., Mgr. S.
Kelčíková, PhD., MUDr. B. Kolarovszki, Ing. A. Lepejová, CSc., MUDr. A. Mikolajčík,
PhD., prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc., MUDr. S. Richterová, PhD., doc. MUDr. J.
Sadloňová, CSc., doc. MUDr. J. Višňovský, CSc., mim. prof., prof. MUDr. M. Zibolen,
CSc., doc. Mgr. K. Žiaková, PhD., mim. prof., A. Antošíková, M. Čiliak, A. Rosík, J.
Sokol, L. Stodola, M. Strachan, V. Timková
- členovia Vedenia JLF UK: prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc., doc. MUDr. J. Staško,
PhD., doc. RNDr. S. Fraňová, PhD., doc. MUDr. J. Mokrý, PhD., doc. RNDr. E. Halašová,
PhD., Ing. Ľ. Červeňová
Ospravedlnení:
- členovia AS: prof. MUDr. P. Bánovčin, CSc., prof. MUDr. J. Kliment, CSc., doc. MUDr.
Y. Mellová, CSc., prof. MUDr. M. Mokáň, DrSc., doc. MUDr. B. Sániová, PhD., Z.
Babišová, Š. Čurillová, V. Kostelník, A. Kurhajcová, M. Sharma,
- členovia Vedenia JLF UK: doc. MUDr. D. Mištuna, PhD.
Akademický senát JLF UK (ďalej len „AS“) bol uznášaniaschopný. Zasadanie viedla
predsedníčka AS prof. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD.
Predsedníčka AS predložila návrh programu zasadania. AS hlasovaním schválil
nasledovný program zasadania:
P r o g r a m:
1. Informácia o príprave Štatútu JLF UK
2. Návrh dekana na zmenu Študijného poriadku špecializačného štúdia na JLF UK
3. Návrh študijného programu Všeobecné lekárstvo na akademický rok 2009/2010 prerokovanie
4. Návrh nelekárskych študijných programov na akademický rok 2009/2010 prerokovanie
5. Návrh dekana na podmienky prijatia na štúdium magisterských študijných programov
pre akademický rok 2009/2010
6. Návrh dekana na zmenu štruktúry zamestnancov Ústavu lekárskej biológie JLF UK
7. Návrh dekana na zmenu štruktúry pedagogických zamestnancov Ústavu fyziológie
JLF UK
8. Vyhlásenie volieb do zamestnaneckej časti AS JLF UK
9. Schválenie Volebnej komisie pre riadne voľby do AS JLF UK
10. Informácie členov Vedenia JLF UK
11. Rôzne
K bodu 1/
P. predsedníčka AS podala informácie zo zasadania predsedníctva AS konaného dňa
26. 2. 2009, na ktorom p. dekan opakovane predložil návrh na zmenu Štatútu JLF UK v čl. 19
ods. 6, 7 týkajúci sa schvaľovania uznesení AS, podľa ktorého sa na platné uznesenie senátu
bude vyžadovať súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov senátu. Komora študentov

na základe záverov zo stretnutia s rektorom UK a predsedom AS UK v Bratislave predloží
k uvedenému návrhu pozmeňovací návrh. Pozmeňovací návrh Štatútu JLF UK predložený KŠ
má konkretizovať oblasti, v ktorých sa bude na platné uznesenie senátu vyžadovať súhlas aj
nadpolovičnej väčšiny prítomných členov študentskej časti senátu. Podrobnosti sa zároveň
upravia aj v Rokovacom poriadku AS JLF UK. Predsedníctvo AS odporučilo, aby sa o Štatúte
JLF UK rokovalo až po diskusii a odsúhlasení návrhov v obidvoch komorách senátu. Na
zasadaní Kolégia rektora UK dňa 23. februára 2009 bolo prijaté uznesenie, podľa ktorého je
potrebné schváliť návrhy štatútov fakúlt a predložiť ich AS UK najneskôr do konca marca
2009.
Komora zamestnancov AS odporučila uvedené návrhy vopred prerokovať na
zasadaniach jednotlivých komôr, následne na spoločnom zasadaní komôr a spoločný návrh
predložiť na rokovanie AS.
Prof. Adamicová podporila pozmeňovací návrh Komory študentov a odporučila
rokovať o tomto návrhu.
Prof. Zibolen upozornil, že takýto návrh by bol diskriminujúci voči Komore
zamestnancov.
Záver: Zasadanie Komory zamestnancov AS, na ktorom bude prerokovaný návrh Štatútu JLF
UK a návrh Rokovacieho poriadku AS sa uskutoční dňa 16. marca 2009 a následne sa
uskutoční spoločné zasadanie komôr AS. V súlade s prijatým uznesením Kolégia rektora UK
sa do konca marca 2009 uskutoční mimoriadne zasadanie AS za účelom schválenia návrhu
Štatútu JLF UK a Rokovacieho poriadku AS.
K bodu 2/
P. prodekan Staško predložil návrh dekana na zmenu Študijného poriadku
špecializačného štúdia na JLF UK. V súvislosti s praktickou realizáciu špecializačného štúdia
je potrebné vykonať úpravy v už schválenom študijnom poriadku, a to v čl. 9, 10 a 11.
Právna komisia AS odporučila schváliť iba zmenu v čl. 11 ods. 2. Navrhované zmeny
v čl. 10 ods. 8 (licenčná zmluva o použití špecializačnej práce) a v čl. 11 ods. 1 (časti
špecializačnej skúšky) odporučila prerokovať v AS až po výklade právnika a na základe
vyjadrenia garantov chirurgických odborov a chirurgickej spoločnosti.
V diskusii vystúpili Dr. Mikolajčík, ktorý navrhol v čl. 11 ods. 1 týkajúci sa častí
špecializačnej skúšky vypustiť slová „v prípade chirurgických odborov operačný výkon“.
Prof. Višňovský uviedol, že v odbore gynekológia a pôrodníctvo sa vyžaduje pri
špecializačnej skúške operačný výkon. Prof. Adamicová odporučila tento čl. schváliť až po
vyjadrení jednotlivých spoločností. Prof. Zibolen navrhol nekonkretizovať jednotlivé časti
špecializačnej skúšky, s tým že náplň praktickej časti špecializačnej skúšky stanoví garant
odboru.
P. prodekan na základe stanoviska Právnej komisie a na základe vzniknutej diskusie
stiahol z predloženého materiálu návrh na doplnenie čl. 10 o ods. 8 (licenčná zmluva)
a zmenil znenie navrhovaného čl. 11 ods. 1 nasledovne: „Špecializačná skúška sa skladá
z troch častí: obhajoby špecializačnej práce, praktickej časti a z teoretickej časti. Náplň
jednotlivých častí určí garant odboru.“
Záver: AS schválil návrh na zmenu Študijného poriadku pre špecializačné štúdium na JLF
UK a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 1/2009. Upravené znenie Študijného poriadku
špecializačného štúdia na JLF UK je uvedené v prílohe zápisnice č. 1/2009.
P. prodekan Staško poďakoval za schválenie návrhu.

K bodu 3/
P. prodekan Mokrý predložil návrh zmien študijného programu všeobecné lekárstvo
na akademický rok 2009/2010. Uvedený návrh zmien vyplýva z prebiehajúcej harmonizácie
študijných programov lekárskych fakúlt SR a bol predmetom dlhodobej diskusie Vedenia JLF
UK, Pedagogickej komisie JLF UK, Komory študentov AS a následne bol návrh zmien
zaslaný všetkým členom AS. P. prodekan prezentoval jednotlivé zmeny v predloženom
návrhu. Cieľom uvedeného návrhu bolo znížiť počet hodín kontaktnej výučby v 5. ročníku,
vyvážiť počet hodín a počet záverečných hodnotení v semestri a zredukovať počet skúšok
v semestri na päť.
K návrhu predložila stanovisko Pedagogická komisia AS, ktorá odporučila návrh
akceptovať aj napriek prezentovaným obavám študentov, že v letnom semestri 3. roč. dôjde
k výraznému zvýšeniu študijnej zaťaženosti z dôvodu kumulácie skúšok z predmetov
Patologická anatómia a Patologická fyziológia. Študenti si vyhradili právo prezentovať svoje
výhrady na zasadnutí AS.
Komora zamestnancov AS prijala k návrhu podporné stanovisko. Juraj Sokol
prezentoval stanovisko Komory študentov, ktorá odporúča uskutočniť 3 zmeny:
1. Ponechať molekulovú biológiu a vedeckú prípravu v zimnom semestri 3. ročníka.
2. Ponechať začiatok patologickej fyziológie v letnom semestri 3. ročníka a koniec
v zimnom semestri 4. ročníka.
3. Ponechať začiatok rádiológie a nukleárnej medicíny v 4. ročníku (LS) a koniec v 5.
ročníku (ZS).
Záver: AS prerokoval návrh študijného programu všeobecné lekárstvo na akademický rok
2009/2010 a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 2/2009.
K bodu 4/
P. prodekanka Fraňová predložila návrh na zmenu nelekárskych študijných programov
na akademický rok 2009/2010. Uviedla, že v návrhu sú oproti predchádzajúcemu
akademickému roku len malé úpravy, keďže tieto programy prešli výraznejšou úpravou
v predchádzajúcom období.
Pedagogická komisia AS nemala k návrhu žiadne pripomienky, taktiež Komora
zamestnancov a Komora študentov AS prijali k návrhu podporné stanoviská.
Záver: AS prerokoval návrh nelekárskych študijných programov na akademický rok
2009/2009 a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 3/2009.
K bodu 5/
P. prodekanka Fraňová predložila návrh dekana na podmienky prijatia na štúdium
magisterských študijných programov (2. stupňa). Oproti predchádzajúcim podmienkam
prijatia sa zrušila podmienka dosiahnutia študijného priemeru 1,6 v 1. stupni štúdia v
príslušnom odbore. Jedinou ďalšou podmienkou prijatia je úspešné vykonanie prijímacej
skúšky a spravidla 60 % bodový zisk z testu, ktorý zaradí uchádzača medzi plánovaný počet
prijatých uchádzačov. Pri zápise na študijný program Ošetrovateľstvo v dennej forme je
potrebné predložiť potvrdenie o jednoročnej odbornej zdravotníckej praxi v zdravotníckom
zariadení po ukončení bakalárskeho štúdia.
Pedagogická komisia a Komora zamestnancov AS odporučila predložený návrh
schváliť. Komora študentov AS prijala taktiež podporné stanovisko, avšak vyjadrila nesúhlas
so základnou podmienkou pre študijný program Ošetrovateľstvo, a to najmenej 1 rok
odbornej zdravotníckej praxe v zdravotníckom zariadení po ukončení bakalárskeho štúdia. P.

prodekanka Fraňová uviedla, že táto podmienka musí byť dodržaná, nakoľko vyplýva zo
zákona o vysokých školách.
Záver: AS schválil podmienky prijatia na štúdium magisterských študijných programov na
akademický rok 2009/2010 a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 4/2009. Celé znenie uznesenia
je uvedené v prílohe zápisnice č. 2/2009.
K bodu 6/
P. tajomníčka predložila návrh dekana na zmenu funkčnej štruktúry a počtu
zamestnancov Ústavu lekárskej biológie JLF UK, a to zrušiť jedno neobsadené neučiteľské
miesto laboranta a zriadiť 1 miesto vedecko-výskumného zamestnanca. Uvedený návrh
inicioval vedúci ústavu, ktorý žiada presystematizovať neobsadené neučiteľské miesto na
miesto vedecko-výskumného zamestnanca, čím by sa optimalizovala štruktúra
vysokoškolských zamestnancov ústavu. Vedecký zamestnanec sa zapojí do vedeckovýskumnej činnosti v rámci schválených už existujúcich grantov aplikovaného výskumu a tiež
spoločného laboratória s Klinikou dermatovenerológie JLF UK pre výskum biológie kože.
K návrhu predložila súhlasné stanovisko Komisia pre rozpočet a hospodárenie,
Komora zamestnancov a Komora študentov AS.
Záver: AS schválil zmenu funkčnej štruktúry Ústavu lekárskej biológie JLF UK a prijal
k tomuto bodu uznesenie č. 5/2009.
P. tajomníčka poďakovala za schválenie návrhu.
K bodu 7/
P. tajomníčka predložila návrh dekana na zmenu funkčnej štruktúry pedagogických
zamestnancov Ústavu fyziológie JLF UK, a to zrušiť jedno miesto docenta a zriadiť 1 miesto
odborného asistenta, asistenta. Uvedený návrh iniciovala vedúca ústavu, ktorá žiada o zmenu,
nakoľko pracovisko má neobsadené jedno funkčné miesto docenta a v najbližšom období sa
nepredpokladá na ústave kvalifikačný rast – habilitácia.
K návrhu predložila súhlasné stanovisko Komisia pre rozpočet a hospodárenie,
Komora zamestnancov a Komora študentov AS.
Záver: AS schválil zmenu funkčnej štruktúry pedagogických zamestnancov Ústavu
fyziológie JLF UK a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 6/2009.
P. tajomníčka poďakovala za schválenie návrhu.
K bodu 8/
Predsedníctvo AS predložilo návrh na vyhlásenie volieb do zamestnaneckej časti AS
(volebné oblasti č. 1, 2, 3, 4 a 5), ktorej funkčné obdobie končí 29. mája 2009. Voľby boli
navrhnuté na 13. mája 2009 v čase od 9,00 do 15,00 hod. v zasadacej miestnosti Vedeckej
rady JLF UK.
Záver: AS schválil vyhlásenie volieb do zamestnaneckej časti AS a prijal k tomuto bodu
uznesenie č. 7/2009.
K bodu 9/
Predsedníctvo AS predložilo nasledovný návrh na zloženie Volebnej komisie pre
voľby do zamestnaneckej časti AS: RNDr. Ľ. Bošelová, CSc., MUDr. P. Ďurdík, MUDr. M.
Šutovská, PhD. a za študentov M. Dobrík a J. Hlásny, študenti 3. roč.

AS o návrhu členov volebnej komisie hlasoval tajne. Zápisnica o výsledku tajného hlasovania
je založená v dokumentácii AS.
Záver: AS v súlade s Čl. 6 ods. 1 Zásad volieb do AS JLF UK jednohlasne zvolil za členov
Volebnej komisie pre voľby do AS RNDr. Ľudmilu Bošelovú, CSc., MUDr. Petra
Ďurdíka, MUDr. Martinu Šutovskú, PhD. a študentov Mareka Dobríka a Jakuba Hlásneho.
K bodu 10/
a/ P. prodekan Dobrota informoval o spracovaní dvoch architektonických štúdií: na
modernizáciu a rozšírenie priestorov KŠIS v časti nad veľkým klubom a jedálňou
vysokoškolského internátu (predpokladaný rozpočet - 40 mil. Sk) a na prestavbu prístavby
na Malej Hore 4 za účelom vybudovania výučbových priestorov pre študentov
(predpokladaný rozpočet - 39 mil. Sk). Návrhy budú v prípade schválenia UK predložené
do ďalších výziev zo štrukturálnych fondov EÚ. Obidve štúdie sú k dispozícii na
Prevádzkovom oddelení dekanátu fakulty.
b/ P. prodekan Staško informoval:
- o konaní XXX. Študentskej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou v dňoch
28. – 29. 4. 2009;
- o obnovení Brainstormingových diskusných stretnutí doktorandov v letnom semestri
ak. r. 2008/2009;
- o vykonaní 2 špecializačných skúšok z detskej chirurgie a z pediatrie dňa 3. 3. 2009
a o príprave skúšky z diabetológie a porúch metabolizmu dňa 6. 4. 2009;
c/ P. prodekanka Halašová informovala o financovaní pobytov študentov JLF UK v rámci
programu LLP/ERASMUS.
d/ P. prodekan Mokrý informoval o počte prihlásených uchádzačov o štúdium na JLF UK
na ak. rok 2009/2010:
- všeobecné lekárstvo – 1120
- bakalárske štúdium denná forma: ošetrovateľstvo 70, verejné zdravotníctvo 46,
pôrodná asistencia 15
- bakalárske štúdium externá forma: zubná technika 7, verejné zdravotníctvo 6,
ošetrovateľstvo 17, pôrodná asistencia 1
e/ P. tajomníčka informovala:
- o pripomienkovaní metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým
školám na rok 2009, pričom JLF UK pozitívne hodnotila zvyšovanie váhy publikačných
výstupov v karentovaných časopisoch a zvýšenie finančných prostriedkov určených na
štipendiá doktorandov o 10 % a pripomienkovala pridelenú výšku dotácie na praktickú
výučbu študentov na klinických pracoviskách v zdravotníckych zariadeniach a výšku
príspevku na stravovanie a ubytovanie a zároveň fakulta odporučila zrušiť ustanovenie
týkajúce sa podmienky podania rozvojového projektu v prípade, ak vysoká škola získa na
tovary a služby na podprograme 077 11 objem prostriedkov nad 104 % v porovnaní s r.
2008
- o pripomienkovaní metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším
súčastiam UK na rok 2009, kde JLF UK žiadala v súlade s uznesením AS zo dňa 22. mája
2008 garantovať fakultám v rozpise dotácií na tovary a služby sumu zodpovedajúcu 80 %
skutočných výdavkov na energie z predchádzajúceho roka a sumu zodpovedajúcu 70 %
skutočných povinných zákonných výdavkov a taktiež žiadala určiť maximálne percento
z výšky pridelených prostriedkov UK, ktoré sa vyčlení pre potreby Rektorátu UK a CFS
UK pred kriteriálnym delením fakultám UK. Uvedené pripomienky neboli UK
akceptované;

-

o predbežnej tabuľkovej časti rozpisu dotácií fakultám a ďalším súčastiam UK na rok
2009, pričom sa zmenila váha parametrov na financovanie miezd 35 % podľa výkonov vo
vede a 65 % podľa výkonov vo vzdelávaní (v r. 2008 - 30 % veda a 70 % vzdelávanie).
Na mzdách je o 8,700 tis. Sk menej oproti r. 2008. Mzdy na odvetví veda a technika sú
podobné ako v r. 2008, na tovary a služby približne o 2,5 mil. Sk viac ako v r. 2008;

-

o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ vo
výške 150 mil. Sk na rekonštrukciu vysokoškolského internátu, posluchární na
Novomeského ul. a na realizáciu informačno-komunikačných technológií na pracoviskách
JLF UK

-

o získaní a obhájení vedecko-pedagogických titulov „docent“ u nasledovných
zamestnancov: doc. Mgr. I. Poliaček, PhD., doc. Ing. A. Dostál, doc. RNDr. P. Kubatka,
PhD., doc. MUDr. O. Osina, PhD., doc. MUDr. P. Žúbor, PhD., doc. MUDr. J. Plevková,
PhD., doc. MUDr. J. Mokrý, PhD. a doc. RNDr. E. Halašová, PhD.;

-

o získaní titulu „mimoriadny profesor“ u nasledovných zamestnancov: doc. MUDr. H.
Hudečková, PhD., doc. MUDr. P. Staško, PhD.;

-

o vypísanom výberovom konaní na funkciu prednostu Očnej kliniky JLF UK a MFN;

-

o príprave Kolektívnej zmluvy na rok 2009 a návrhu na tvorbu a použitie Sociálneho
fondu na rok 2009 (zrušenie mesačného príspevku na dopravu vo výške 100,– Sk
a namiesto toho poskytnutie poukážky na nákup tovaru vo výške 40 eur á jeden
zamestnanec);

-

o vykonaní štátneho zdravotného dozoru Regionálnym úradom verejného zdravotníctva na
pracoviskách JLF UK a začatí správneho konania vo veci porušenia predpisov v oblasti
ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia, na základe ktorého JLF UK vypracuje
návrh spôsobu odstránenia zistených nedostatkov a stanoví termíny, dokedy budú
nedostatky odstránené;

-

o priebežnom vyhodnocovaní úloh Dlhodobého zámeru UK na roky 2008 – 2013
(priemerný vek vysokoškolských zamestnancov je 48,2; podiel učiteľov bez PhD. titulov
v roku 2002 bol 29,4 %, v roku 2003 bol 40 % a v roku 2008 bol 22,5 %; JLF UK v roku
2008 dosiahla podiel počtu in extenso vedeckých publikácií na 1 tvorivého zamestnanca
0,89, ďalej hodnotu podielu in extenso vedeckých publikácií v karentovaných alebo
zahraničných recenzovaných časopisoch alebo zborníkoch alebo v zahraničí vydaných
monografiách ročne 0,83 na troch tvorivých zamestnancov – čo je v súlade s Dlhodobým
zámerom UK).

P. predsedníčka ukončila zasadanie AS.
UZNESENIA
1/2009
Akademický senát JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 písm. a/ zákona o vysokých školách
schvaľuje zmenu v čl. 9, 10 a 11 Študijného poriadku špecializačného štúdia na JLF UK.
2/2009
Akademický senát JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 písm. h/ zákona o vysokých školách) berie
na vedomie zmeny v študijnom programe Všeobecné lekárstvo na akademický rok
2009/2010. Komora študentov Akademického senátu JLF UK odporúča Vedeckej rade JLF
UK prijať nasledovné zmeny študijných programov:
1. Ponechať molekulovú biológiu a vedeckú prípravu v zimnom semestri 3. ročníka

2. Ponechať začiatok patologickej fyziológie v letnom semestri 3. ročníka a koniec
v zimnom semestri 4. ročníka
3. Ponechať začiatok rádiológie a nukleárnej medicíny v 4. ročníku (LS) a koniec v 5.
ročníku (ZS).
3/2009
Akademický senát JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 písm. h/ zákona o vysokých školách berie
na vedomie návrh nelekárskych študijných programov na akademický rok 2009/2010
a odporúča Vedeckej rade JLF UK návrh schváliť.
4/2009
Akademický senát JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 písm. i/ zákona o vysokých školách
schvaľuje podmienky prijatia na štúdium magisterských študijných programov pre
akademický rok 2009/2010.
5/2009
Akademický senát JLF UK v súlade s čl. 12 ods. 1 písm. d/ Štatútu UK schvaľuje zmenu
štruktúry zamestnancov Ústavu lekárskej biológie JLFUK nasledovne:
- ruší sa 1 neučiteľské miesto – laborant,
- zriaďuje sa 1 miesto vedeckého zamestnanca.
Funkčná štruktúra zamestnancov Ústavu lekárskej biológie JLF UK je po úprave nasledovná:
Pracovisko
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6/2009
Akademický senát JLF UK v súlade s čl. 12 ods. 1 písm. d/ Štatútu UK schvaľuje zmenu
štruktúry pedagogických zamestnancov Ústavu fyziológie JLFUK nasledovne:
- ruší sa 1 miesto docenta,
- zriaďuje sa 1 miesto odborného asistenta, asistenta.
Funkčná štruktúra pedagogických zamestnancov Ústavu fyziológie JLF UK je po úprave
nasledovná:
Odb. as.,
Profesor Docent
Pracovisko
Spolu
asistent
Ústav fyziológie
2
3
3
8
7/2009
Akademický senát JLF UK v súlade s čl. 3 ods. 1 Zásad volieb do AS JLF UK vyhlasuje
voľby do Akademického senátu JLF UK pre členov akademickej obce z radov zamestnancov
vo volebných oblastiach č. 1, 2, 3, 4 a 5 na funkčné obdobie od 30. 5. 2009 do 29. 5. 2013
a stanovuje:
- termín konania volieb: 13. máj 2009
- čas konania volieb: 9,00 hod. do 15,00 hod.
- miesto konania volieb: zasadacia miestnosť Vedeckej rady JLF UK
V Martine dňa 17. 3. 2009
prof. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD., v.r.
predsedníčka AS JLF UK

