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Z á p i s n i c a  č. 12/2011 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 

konaného dňa 7. júla 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní: prof. MUDr. J. Danko, CSc., prof. MUDr. P. Galajda, CSc., doc. MUDr. R. 

Péčová, PhD., doc. MUDr. O. Osina, PhD.,  

Ospravedlnení:  doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. prof., prof. MUDr. A. Čalkovská, 

PhD., Ing. Ľ. Červeňová       

 

Prizvaní:  prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc., predsedníčka AS JLF UK  

          L. Stodola, podpredseda študentskej časti AS JLF UK 

          v súlade s Čl. 26 ods. 2 Štatútu JLF UK 

Ospravedlnení: prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc., L. Stodola 
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Program: 1. Zvýšenie počtu prijatých uchádzačov v študijnom programe všeobecné 

    lekárstvo a v študijnom programe verejné zdravotníctvo v akademickom 

    roku 2011/2012 

2. Prerokovanie indexácie stavby Auly JLF UK  

  3. Informácie a agenda prodekanov JLF UK 

K bodu 1) 

Študijný program všeobecné lekárstvo 

Vedenie JLF UK a Predsedníctvo AS JLF UK odporučilo dekanovi na zasadnutí dňa 21. 6. 2011 stanoviť 

hranicu prijatých v poradí podľa počtu získaných bodov na 208. miesto na základe skúseností 

z predchádzajúcich rokov a skutočností, ţe uchádzači o štúdium medicíny si podávajú prihlášky na viaceré 

vysoké školy a sú aj na viaceré školy prijatí. Prijatí uchádzači na JLF UK v Martine mali do 4. júla 2011 

v súlade so zákonom 131/2002 Z.z. § 58 ods. 9 v návratke potvrdiť, či sa na štúdium na JLF UK zapíšu. 

Nakoľko do uvedeného termínu potvrdil nástup na štúdium na JLF UK niţší počet uchádzačov, Vedenie JLF 

UK po zohľadnení kapacitných moţností pracovísk odporučilo dekanovi JLF UK posunúť hranicu prijatých 

v poradí podľa počtu získaných bodov na 228. miesto s počtom bodov 113, pričom počet prijatých 

uchádzačov výrazne neprekročí plánovaný počet prijatých uchádzačov. 

Prijaté uznesenie č. 1/12/2011 

 

Študijný program verejné zdravotníctvo 

Vedenie JLF UK a Predsedníctvo AS JLF UK odporučilo dekanovi na zasadnutí dňa 21. 6. 2011 stanoviť 

počet prijatých uchádzačov v poradí podľa počtu získaných bodov. Z pôvodne prijatých uchádzačov na JLF 

UK v Martine niektorí uchádzači oznámili, ţe v akademickom roku 2011/2012 nebudú študovať na fakulte, 

pretoţe boli prijatí na iné vysoké školy. Na základe toho bola posunutá hranica počtu bodov potrebných pre 

prijatie (27 bodov) a prijatých ďalších 15 uchádzačov, ktorí mali študijný program verejné zdravotníctvo 

uvedený ako prvý v poradí.   

Prijaté uznesenie č. 2/12/2011 

 

K bodu 2) 

dekan JLF UK prof. MUDr. J. Danko, CSc. 
a) Predloţil stanovisko rektora UK k zmluvným nárokom spoločnosti Metrostav a.s. vyplývajúcich zo 

zmluvy o dielo č. 40/2008/0/9. Rektor UK vyzýva JLF UK, aby zaujala stanovisko k indexácii ceny, 

ktorej sa domáha zhotoviteľ diela a zároveň navrhli aj vecný rozsah finančného plnenia, ktoré by JLF 

UK v Martine v rámci zmierovacieho konania zhotoviteľovi ponúkla. Vedenie JLF UK podporilo 

stanovisko dekana fakulty vyjednávať s vedením spoločnosti Metrostav SK a. s. a odporučilo 

dekanovi zvolať aj mimoriadne zasadnutie zamestnaneckej časti AS JLF UK za účasti vedúcich 

ústavov, kliník, informačných pracovísk a účelových zariadení pre zaujatie stanoviska k uvedenej – 

prijaté uznesenie č. 3/12/2011. 

 

K bodu 3) 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

a) za oblasť doktorandského štúdia predloţil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- ţiadosť Ing. Martiny Furjelovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom odbore 7.1.28. 

lekárska, klinická a farmaceutická biochémia o predĺţenie prerušenia doktorandského štúdia 

od 1. 7. 2011 do 31. 8. 2011 z osobných dôvodov, 

- ţiadosť Ing. Petra Klča, doktoranda dennej formy štúdia v študijnom odbore 7.1.3. normálna 

a patologická fyziológia o prerušenie doktorandského štúdia na dobu 6 mesiacov, t.j. od 1. 8. 

2011 do 31. 1. 2012 z osobných dôvodov, 

b) predloţil a vedenie JLF UK odporučilo zobrať na vedomie 

- oznam MUDr. Zuzany Ďurišovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom odbore 

7.1.10. pediatria ku dňu 31. 7. 2011 z osobných dôvodov, 
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c) informoval o účasti Mgr. K. Ţihlavníkovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom odbore 

7.1.13. dermatovenerológia na 3. Medzinárodnom študentskom kongrese v Košiciach, kde získala 

prvú cenu v klinickej sekcii PhD prác, 

d) informoval o poskytnutí 1 miesta JLF UK v Martine z pridelených miest LF UK na prijatie 

doktorandov v dennej forme študijného programu 7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická 

biochémia, 

e) informoval o pridelení 2 miest na obsadenie denných doktorandov pre externú vzdelávaciu inštitúciu 

SAV Bratislava v študijnom programe 7.3.2. farmakológia, 

f) za oblasť špecializačného  štúdia predloţil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. Eleny Bačíkovej, všeobecnej lekárky pre dospelých, Liptovský Mikuláš, 

za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v  odbore všeobecné lekárstvo 

na JLF UK v Martine, 

- menovanie  MUDr. Márie Vojtášovej, praktickej lekárky pre dospelých, Čadca za školiteľa 

pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore všeobecné lekárstvo na JLF UK 

v Martine, 

g) informoval, ţe JLF UK v Martine získala akreditáciu pre uskutočňovanie špecializačného študijného 

programu pre odbor ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, 

h) informoval, ţe v rámci OP Vzdelávanie je plánovaná v mesiaci júl výzva – Zvýšenie ďalších 

zručností pracovníkov v zdravotníctve. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predloţila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- ţiadosť Magdalény Gajancovej, prijatej uchádzačky na štúdium JLF UK v Martine do 1. 

ročníka študijného programu verejné zdravotníctvo o zmenu študijného programu na 

ošetrovateľstvo z dôvodu, ţe si podala prihlášku a splnila podmienky aj na študijný program 

ošetrovateľstvo, 

- ţiadosť Alţbety Vorčákovej, prijatej uchádzačky na štúdium JLF UK v Martine do 1. ročníka 

študijného programu pôrodná asistencia o zmenu študijného programu na ošetrovateľstvo z 

dôvodu, ţe si podala prihlášku a splnila podmienky aj na študijný program ošetrovateľstvo.  

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 
a) informoval o stanovisku rektora UK k doplneniu vnútorného predpisu UK č. 19/2010 Smernice 

rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK 

v akademickom roku 2011/2012, 

b) predloţil rozhodnutie rektora UK o určení výšky ročného školného na akademický rok 2011/2012 na 

JLF UK v Martine pre externý magisterský študijný program verejné zdravotníctvo v študijnom 

odbore 7.4.2. verejné zdravotníctvo. 

 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

V Martine dňa  13. 9. 2011 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

            dekan JLF UK 


