Zápisnica z verejného zasadnutia AS JLF UK –
predstavovanie kandidátov na funkciu dekana JLF UK na obdobie od 1.2.2019 do 31.1.2023
Prítomní: členovia AS JLF UK, členovia akademickej obce JLF UK, zamestnanci JLF UK a UNM
1.

Zasadnutie otvorila predsedníčka AS JLF UK, ktorá predložila a prítomní členovia AS JLF UK
jednomyseľne schválili nasledovný program zasadnutia:
1. Otvorenie verejného zasadnutia a schválenie programu
2. Správa predsedu Volebnej komisie pre voľby kandidáta na funkciu dekana JLF UK zo dňa 7. 11.
2018 o výsledkoch overenia návrhov kandidátov
3. Vyžrebovanie poradia kandidátov
4. Vystúpenie kandidátov spojené s diskusiou
5. Ukončenie verejného zasadnutia

2.

Predseda volebnej komisie predložil správu o výsledkoch overenia návrhov kandidátov. Informoval,
že Volebná komisia na svojom zasadnutí dňa 7.11.2018, podľa Čl. 26 ods. 13 Rokovacieho poriadku
AS JLF UK overila všetky návrhy doručené v stanovenej lehote a konštatovala, že všetky návrhy
spĺňajú požadované náležitosti. Pri dvoch návrhoch spolu s návrhmi boli doručené aj programové
tézy, podpísané navrhovaným kandidátom na funkciu dekana. V oboch prípadoch bol navrhovaný
kandidát prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.

3.

Predsedníčka AS JLF UK vyžrebovala pred prítomnými poradie kandidátov nasledovne:
1. prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.
2. prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.
3. doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD.
4. prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.

4.

Predsedníčka AS JLF UK odovzdala slovo členke Predsedníctva AS JLF prof. Tonhajzerovej, ktorá
pokračovala vo vedení zasadnutia. Kandidáti na funkciu dekana JLF UK vystúpili vo vyžrebovanom
poradí so svojím programom, po ktorom sa uskutočnila diskusia. V diskusii boli položené otázky,
ktoré prišli písomne a elektronicky a následne aj otázky prítomných v aule. Počas predstavovania
kandidáta ostatní protikandidáti čakali v zasadacej miestnosti Vedeckej rady JLF UK na 1. poschodí
Dekanátu JLF UK, za prítomnosti 1 zástupcu zamestnancov a 1 zástupcu študentov.

5.

Predsedníčka AS JLF UK poďakovala kandidátom za vystúpenie a pozvala prítomných na verejné
zasadnutie AS JLF UK vo štvrtok 15.11.2018, na ktorom sa uskutočnia voľby kandidáta na funkciu
dekana JLF UK na obdobie od 1.2.2019 do 31.1.2023. Následne predsedníčka ukončila zasadnutie.

Zapísala: Ing. Janka Trimajová
V Martine, dňa 14.11.2018

prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc.
predsedníčka AS JLF UK

