Zápisnica
zo zasadania Akademického senátu Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine
konaného dňa 22. marca 2010
Prítomní:
- členovia AS: prof. MUDr. K. Adamicová, PhD., doc. MUDr. M. Adamkov, CSc., prof.
MUDr. P. Bánovčin, CSc., doc. Mgr. M. Bašková, PhD., Mgr. I. Bóriková, PhD., doc.
RNDr. A. Drgová, CSc., doc. RNDr. P. Kaplán, CSc., mim. prof., RNDr. Z. Lasabová,
PhD., Ing. A. Lepejová, CSc., doc. MUDr. J. Ľupták, PhD., doc. MUDr. Y. Mellová, CSc.,
prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc., doc. MUDr. R. Péčová, PhD., doc. MUDr. J. Sadloňová,
CSc., doc. MUDr. D. Statelová, PhD., MUDr. V. Švihrová, CSc., doc. MUDr. J.
Višňovský, CSc., mim. prof., prof. MUDr. M. Zibolen, CSc., A. Antošíková, Z. Babišová,
M. Bánová, E. Gondová, H. Hanch-Hansen, L. Hikkerová, K. Jánošíková, A. Rosík, L.
Stodola, M. Strachan, V. Timková
- členovia Vedenia: prof. MUDr. D. Dobrota, CSc., doc. RNDr. S. Fraňová, PhD., doc.
MUDr. J. Mokrý, PhD., doc. MUDr. J. Staško, PhD., mim. prof., doc. RNDr. E. Halašová,
PhD., Ing. Ľ. Červeňová
- hostia: prof. MUDr. A. Stránsky, CSc., prof. MUDr. J. Hanáček, CSc., Jørund Børve
Jenssen
Ospravedlnení:
- členovia AS: prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD., MUDr. B. Kolarovszki, PhD., MUDr. A.
Mikolajčík, PhD., prof. MUDr. M. Mokáň, DrSc., FRCP Edin., doc. MUDr. B. Sániová,
PhD., J. Sokol
- členovia Vedenia: doc. MUDr. D. Mištuna, PhD.
Akademický senát JLF UK (ďalej len „AS“) bol uznášaniaschopný. Zasadanie viedla
predsedníčka AS prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc.
Predsedníčka AS predložila upravený návrh programu AS. P. dekan sa ospravedlnil
zo zasadania AS nakoľko bolo zvolané mimoriadne zasadania Kolégia rektora UK v
Bratislave a požiadal o stiahnutie bodu č. 5. „Návrh dekana na zmenu funkčnej štruktúry
Ústavu anatómie JLF UK“ a bodu č. 6. „Návrh dekana na zmenu funkčnej štruktúry Ústavu
lekárskej biológie JLF UK“ z rokovania AS. P. doc. Višňovský predložil návrh na zmenu
programu: bod č. 7. „Návrh predsedníctva AS JLF UK na zriadenie Komisie AS k metodike
rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu na pracoviská a súčasti JLF UK v roku 2010“ zaradiť za
bod č. 1 ako bod č. 2. AS zmenu odsúhlasil a schválil nasledovný program zasadania:
Program:
1. Návrh Predsedníctva AS JLF UK na doplnenie stálych komisií AS JLF UK
2. Návrh Predsedníctva AS JLF UK na zriadenie Komisie AS JLF UK k metodike
rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu na pracoviská a súčasti JLF UK v roku 2010
3. Návrh dekana o organizačnom zabezpečení a podmienkach prijatia na doktorandské
štúdium na JLF UK na akademický rok 2010/2011
4. Návrh dekana na zmeny študijných plánov v študijných programoch realizovaných na
JLF UK v akademickom roku 2010/2011
5. Návrh Dodatku č. 1 k zmluve o poskytnutí vysokoškolského vzdelania pre
zahraničných študentov (Bjørknes, University of Oslo)
6. Informácie členov Vedenia JLFUK
7. Rôzne
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K bodu 1/
Predsedníctvo AS predložilo návrh na doplnenie stálych komisií AS o novozvolených
členov študentskej časti AS.
AS o návrhu hlasoval tajne. Zápisnica o výsledku tajného hlasovania je založená
v dokumentácii AS.
Záver: AS v súlade s čl. 34 Rokovacieho poriadku AS JLF UK jednohlasne zvolil Miriam
Bánovú za členku Komisie pre rozpočet a hospodárenia AS, Havarda Hanch-Hansena, Luciu
Hikkerovú a Katarínu Jánošíkovú za členov Pedagogickej komisie AS a Eriku Gondovú za
členku Vedeckej komisie AS. Zloženie stálych komisií AS je uvedené v prílohe zápisnice č.
1.
K bodu 2/
Predsedníctvo AS na odporučenie p. dekana predložilo návrh na zriadenie Komisie
AS k metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu na pracoviská a súčasti JLF UK v roku
2010 v nasledovnom zložení: predseda: prof. MUDr. K. Adamicová, PhD., členovia: prof.
MUDr. M. Tatár, CSc., doc. MUDr. J. Višňovský, CSc., mim. prof., doc. MUDr. Y. Mellová,
CSc. a J. Sokol. Zamestnanecká časť AS odporučila doplniť do komisie zástupcu za
nelekárske študijné programy p. doc. Mgr. Martinu Baškovú, PhD.
AS o návrhu hlasoval tajne. Zápisnica o výsledku tajného hlasovania je založená
v dokumentácii AS.
Záver: AS prijal k tomuto bodu uznesenie č. 1/2010. AS v súlade s čl. 34 Rokovacieho
poriadku AS zvolil predsedu a členov Komisie AS k metodike rozpisu dotácií zo štátneho
rozpočtu na pracoviská a súčastí JLF UK v roku 2010 nasledovne:
predseda:
prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.
členovia:
prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc.
doc. MUDr. Jozef Višňovský, CSc., mim. prof.
doc. MUDr. Yvetta Mellová, CSc.
doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.
Juraj Sokol
K bodu 3/
P. prodekan Staško predložil návrh dekana o organizačnom zabezpečení
a podmienkach prijatia na doktorandské štúdium na JLF UK na akademický rok 2010/2011.
P. prodekan požiadal o zmenu termínu konania prijímacieho konania oproti predloženému
návrhu z 15. a 16. 6. 2010 na 17. a 18. 6. 2010 z dôvodu kolízie s termínmi konania štátnych
skúšok. Zamestnanecká časť AS a Pedagogická komisia AS odporučili návrh schváliť.
Záver: AS návrh schválil a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 2/2010. Celé znenie uznesenia
je uvedené v prílohe zápisnice č. 2.
P. prodekan Staško poďakoval za schválenie materiálu.
K bodu 4/
P. prodekanka Fraňová predložila návrh dekana na zmeny študijných plánov
v študijných programoch realizovaných na JLF UK v akademickom roku 2010/2011.
Uviedla, že výrazná zmena v študijných plánoch je v magisterských študijných programoch,
a to zavedením 3. modulu vzdelávania Gerontológia. Zamestnanecká časť AS a Pedagogická
komisia AS odporučili návrh schváliť. Pedagogická komisia AS zároveň odporučila, aby
v novej ročenke boli zohľadnené zmeny mien vyučujúcich vo viacerých predmetoch
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navrhované Ústavom ošetrovateľstva a Ústavom nelekárskych študijných programov JLF
UK.
P. prodekan Mokrý požiadal, aby študentská časť AS delegovala svojich zástupcov na
zasadanie Vedeckej rady JLF UK dňa 25. 3. 2010, na ktorom sa budú schvaľovať študijné
plány.
Záver: AS prerokoval predložený návrh a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 3/2010.
K bodu 5/
P. prodekan Dobrota predložil na prerokovanie návrh Dodatku č. 1 k zmluve
o poskytnutí vysokoškolského vzdelania pre zahraničných študentov s Univerzitou v Oslo
a Bjørknes College, v ktorej sú stanovené podmienky, podľa ktorých JLF UK umožní
nórskym študentom prijatým na štúdium študijného programu Všeobecné lekárstvo
v anglickom jazyku absolvovať a ukončiť počas prvého roka štúdia vybrané predmety
študijného programu na Univerzite v Oslo a na Bjørknes College. P. prodekan uviedol, že
pôvodnú zmluvu podpisoval p. rektor. Nakoľko skončila platnosť tejto zmluvy a došlo
k zmene vysokoškolského zákona, je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto zmluve, ktorý bude
už podpisovať p. dekan.
P. prodekanka Halašová informovala o počtoch prijatých študentov na základe tejto
zmluvy: v ak. r. 2007/08 bolo v Osle prijatých 24 študentov, z ktorých 2 študenti pokračujú
v štúdiu v Osle, 5 študenti nesplnili podmienky a na JLF UK pokračuje v štúdiu 17
študentov, v ak. r. 2008/09 bolo v Osle prijatých 31 študentov, z ktorých 22 študentov splnilo
podmienky, z toho 3 študenti prerušili štúdium a 19 študentov pokračuje v štúdiu na JLF UK,
t.r. v Osle študuje v prvom ročníku 21 študentov.
Predsedníčka AS pozvala na rokovanie AS riaditeľa Inštitútu medicínskeho
vzdelávania v anglickom jazyku p. prof. MUDr. Alberta Stránskeho, CSc., ktorý podrobne
informoval o genéze tohto študijného programu a jeho realizácii. Prvú zmluvu podpísal
v roku 2007 rektor UK, dekan JLF UK, dekan Fakulty matematiky a prírodných vied
Univerzity v Oslo a výkonný riaditeľ Bjørknes College. Po podpise tejto zmluvy prišla do
účinnosti novela vysokoškolského zákona a študenti museli byť zapísaní hneď na obidve
vysoké školy. Ročný počet študentov prijatých na študijný program je maximálne 30. V
prvom ročníku zabezpečuje výučbu študentov Bjørknes College, Fakulta matematiky
a prírodných vied a JLF UK na Univerzite v Oslo a časť výučby sa zabezpečuje už na JLF
UK počas intenzívneho letného kurzu v mesiacoch júl a august. Výhody plynúce zo zmluvy
sú: doplnenie počtov zahraničných študentov v prvých ročníkoch, kvalitní študenti a finančný
prínos pre fakultu. Nakoľko vyprší platnosť tejto zmluvy je potrebné uzavrieť dodatok.
V dodatku sa mení rozsah hodín, náplň predmetov a zvýši sa výška poplatkov súvisiacich so
štúdiom.
Uvedený návrh dodatku prerokovala Pedagogická komisia AS, ktorá po doplnení
informácií prof. Stránskym odporučila dodatok ku zmluve uzatvoriť.
Záver: AS prerokoval návrh dodatku a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 4/2010.
P. prodekan Dobrota poďakoval za prerokovanie dodatku ku zmluve.
K bodu 6/
a/ P. prodekan Dobrota informoval:
- o schválení projektu v rámci výzvy OP Výskum a vývoj, opatrenie 5.1.
„Vybudovanie knižnično-informačného, výpočtového a simulačného výučbového
centra a modernizácia IKT na JLF UK v Martine“,
- o výbere dodávateľa na rekonštrukciu vysokoškolského internátu a prednáškových
miestností A a B v rámci realizovaného projektu „Ponuka atraktívneho vzdelávania
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-

a kvalitných služieb rekonštruovaním hmotnej infraštruktúry a využitím
najmodernejších IKT“. Rekonštrukciou internátu sa začne pravdepodobne už v júni
a bude pokračovať až do septembra 2010. V tejto súvislosti bude posunutý začiatok
výučby v ak. r. 2010/2011 o 1 týždeň;
o rokovaní k ďalšej výzve, v rámci ktorej súkromné firmy môžu podávať žiadosti o
NFP v oblasti transferu vedy do praxe, pričom je potrebná spolupráca
s akademickými pracoviskami.

b/ P. prodekan Staško informoval:
- že do konca marca 2010 je stanovený termín na odovzdanie dizertačných prác
doktorandského štúdia v rámci vedných odborov;
- o príprave XXXI. Študentskej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou v
dňoch 27. - 28. apríla 2010;
- o navýšení finančných prostriedkov na štipendiá doktorandov o 10 %, pričom
prostriedky na zvýšenie sa budú prideľovať zálohovo na jednotlivé štvrťroky;
- o príprave žiadostí na akreditáciu nových študijných programov špecializačného
štúdia v termíne do konca marca 2010.
d/ P. prodekanka Halašová informovala:
- o výberových konaniach v rámci programu LLP/Erasmus v dňoch 11. a 18. februára
2010, v ktorých boli vybratí 33 študenti na študentské mobility a 7 študenti na
študentské stáže zo všetkých študijných programov;
- o ponuke riaditeľky odboru zdravotníctva ŽSK na stáž 2 študentov v Osvienčime,
ktorá sa uskutoční v máji 2010;
- o ponuke prof. Ehringera z Univerzity vo Viedni na štipendiá na mesačné stážové
pobyty v nemocniciach v Rakúsku, na ktoré boli vybratí 2 študenti a 1 náhradník.
e/ P. prodekanka Fraňová informovala:
- o počte prihlásených uchádzačov na študijné programy v dennej forme:
• Všeobecné lekárstvo
1127
• Ošetrovateľstvo
76
• Verejné zdravotníctvo
53
• Pôrodná asistencia
31
Z dôvodu nedostatočného počtu prihlásených uchádzačov na externú formu
študijných programov Ošetrovateľstvo, Verejné zdravotníctvo, Pôrodná asistencia
a Zubná technika bolo prijímacie konania na tieto študijné programy zrušené.
Prihláseným uchádzačom bude vrátený zaplatený poplatok za prijímacie konanie;
- o poukázaní dotácie na mimoriadne prospechové štipendiá študentom JLF UK vo
výške 25 % z cieľovej sumy, ktorá bude študentom postupne vyplatená. Poradovník
bude doplnený o študentov 1. ročníka.
f/ P. prodekan Mokrý informoval:
- o posune časového členenia akademického roka 2010/11 o 1 týždeň z dôvodu
rekonštrukčných prác realizovaných na vysokoškolskom internáte.
o výučbové obdobie zimného semestra: 20. 9. 2010 - 7. 1. 2011
o skúškové obdobie zimného semestra: 10. 1. – 11. 2. 2011
o výučbového obdobie letného semestra: 14. 2. - 27. 5. 2011
o skúškové obdobie letného semestra: 30. 5. - 15. 7. 2011
o opravné termíny skúšok: 22. 8. – 30. 8. 2011
Výnimkou sú študenti 6. ročníka, ktorí majú zápis už 30. augusta 2010 a začiatok
výučby je od 31. Augusta 2010;
- o organizácií letnej praxe študentov a potrebe nahlásiť ďalšie zdravotnícke zariadenia,
na ktorých budú študenti absolvovať letnú prax, najneskôr do 31. 3. 2010;
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-

o harmonograme a pokynoch diplomových prác študentov, ktoré sú zverejnené na
webe.

g/ P. tajomníčka informovala:
- o rokovaniach Kolégia rektora UK, na ktorých sa schvaľovala metodika rozpisu
dotácie štátneho rozpočtu na jednotlivé fakulty a súčasti UK na rok 2010. Mzdové
prostriedky budú rozdelené na fakulty a súčasti podľa výkonových parametrov
v pomere 49 % vo vede a výskume a 51 % v pedagogike. Garantované minimum pre
fakulty na mzdy bolo stanovené vo výške 98 % z pridelenej dotácie v roku 2009, čo
pre JLF UK znamená rovnakú výšku mzdových prostriedkov ako v roku 2009, kedy
JLF UK nespĺňala stanovené kritéria a bolo jej poskytnuté garantované minimum vo
výške 90 % z roku 2008;
- o zriadení komisie vedenia JLF UK k metodike rozpisu mzdových prostriedkov na
jednotlivé pracoviská a súčasti fakulty v roku 2010 v zložení: predseda: prof. MUDr.
D. Dobrota, CSc. a členovia: doc. MUDr. J. Mokrý, PhD., prof. MUDr. J. Danko,
CSc. a Ing. Ľ. Červeňová. Komisia stanoví kritériá delenia dotácie na mzdy a
vypracuje návrh rozdelenia mzdových prostriedkov na jednotlivé pracoviská a súčasti
JLF UK;
- o Príkaze rektora UK č. 2/2010 Plán dovoleniek na rok 2010, v ktorom je stanovené
hromadné čerpanie dovolenky v čase od 22. do 31. 12. 2010, pričom podľa
Kolektívnej zmluvy JLF UK sa dňa 31. 12. 2010 poskytuje zamestnancom JLF UK
pracovné voľno;
- o Smernici rektora UK č. 3/2010, ktorou sa upravujú náležitosti rozhodnutí o platení
školného. Podľa smernice študent v externej forme štúdia platí školné počas
štandardnej dĺžky štúdia každoročne vo výške 95 % ročného školného v deň zápisu
na štúdium a vo výške 5 % ročného školného do 28. februára kalendárneho roka, pri
prekročení štandardnej dĺžky štúdia alebo súbežnom štúdiu vo výške 30 % z ročného
školného v deň zápisu na štúdium a vo výške 70 % v deň konania štátnej skúšky;
- o podpísaní Kolektívnej zmluvy na rok 2010, v rámci ktorej boli zo Sociálneho fondu
JLF UK schválené príspevky na kultúrne podujatie vo výške 10 eur na jedného
zamestnanca a poukážky na nákup tovaru vo výške 40 eur na jedného zamestnanca;
- o navýšení finančných prostriedkov na štipendiá doktorandov o 10 %, ktoré sa budú
poukazovať a vyplácať štvrťročne;
- že MZ SR poskytuje na rok 2010 dotáciu nevyhnutných finančných prostriedkov na
podporu výskumu a vývoja v oblasti zdravotníctva pre projeky z Výzvy pre rok 2007,
ktorých riešenie bolo v dôsledku krátenia rozpočtu kapitoly MZ SR v roku 2009
dočasne pozastavené. V tejto súvislosti je potrebné, aby zodpovední riešitelia
predložili Ministerstvu zdravotníctva SR výšku nevyhnutných finančných
prostriedkov určených na udržanie chodu projektov;
- o povinnosti viesť evidenciu pracovnej dochádzky všetkých zamestnancov na
pracoviskách v „Knihe príchodov a odchodov“, čo vyplýva z ustanovení Zákonníka
práce. Zároveň upozornila, že evidenciu dochádzky budú v rámci realizovaných
projektov na fakulte kontrolovať aj zamestnanci Agentúry MŠ SR pre ŠF EÚ;
- že v rámci bezplatnej prevádzky VoIP telefónov, ktoré boli doteraz prevádzkované a
hradené Univerzitou Komenského v Bratislave, budú od 1. 7. 2010 prevádzkované
komerčnou spoločnosťou a tieto hovory budú spoplatnené s výnimkou hovorov
v rámci UK a fakúlt;
- o stave centrálneho verejného obstarávania na jednotlivé druhy tovarov a služieb, ako
aj problémom vzniknutým pri výbere dodávateľov pre našu fakultu;
- o predložení návrhu na úpravu cien za ubytovanie vo vysokoškolských internátoch
v Martine s účinnosťou od 1. 3. 2010 rektorovi UK. Rektor UK návrh nepredložil na
rokovanie AS UK z dôvodu vyžiadania doplňujúcich informácií k tvorbe cien za
ubytovanie v ubytovacích zariadeniach v Bratislave;
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-

o pozitívnom hospodárskom výsledku JLF UK za rok 2009.

K bodu 7/
P. predsedníčka AS informovala:
a/ o delegovaní Michaely Košovej, študentky 1. ročníka všeobecného lekárstva JLF UK, do
Ubytovacej komisie AS UK za JLF UK;
b/ o vyhlásení rektorov univerzít a niektorých vysokých škôl k poslaneckému návrhu novely
vysokoškolského zákona, ktoré podporil aj predseda AS UK v Bratislave. Vo vyhlásení
bol vyjadrený nesúhlas so znením novely, ktorou sa znehodnotia očakávané efekty
komplexnej akreditácie ukončenej na univerzitách a niektorých ďalších vysokých školách.
Uvedená novela vysokoškolského zákona bola medzičasom schválená;
c/ že na nasledujúcom zasadaní AS bude hlavným programom rokovania návrh rozdelenia
dotácie štátneho rozpočtu na rok 2010. Na tomto zasadaní sa očakáva účasť rektora UK.
P. predsedníčka AS poďakovala členom AS a Vedeniu JLF UK za aktívnu účasť na
zasadaní AS.
UZNESENIA AS:
1/2010
Akademický senát JLF UK v súlade s Čl. 33 Rokovacieho poriadku Akademického senátu
JLF UK zriaďuje Komisiu k metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu na pracoviská
a súčasti JLF UK v roku 2010.
2/2010
Akademický senát JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 písm. i/ zákona o vysokých školách
schvaľuje organizačné zabezpečenie a podmienky prijatia na doktorandské štúdium na JLF
UK na akademický rok 2010/2011.
3/2010
Akademický senát JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 písm. h/ zákona o vysokých školách berie
na vedomie zmeny študijných plánov v študijných programoch realizovaných na JLF UK
v akademickom roku 2010/2011 a odporúča Vedeckej rade JLF UK predložený návrh
schváliť.
4/2010
Akademický senát JLF UK berie na vedomie návrh Dodatku č. 1 k zmluve o poskytnutí
vysokoškolského vzdelania pre zahraničných študentov (č. 1020/1/2007-A/Bjørknes,
University of Oslo) a odporúča dekanovi dodatok k zmluve podpísať.

V Martine dňa 31. marca 2010

prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc.
predsedníčka AS JLF UK
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