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Z á p i s n i c a  č. 18/2011 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 

konaného dňa 14. novembra 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní: prof. MUDr. J. Danko, CSc., doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. prof., prof. 

MUDr. P. Galajda, CSc., doc. MUDr. R. Péčová, PhD., doc. MUDr. O. Osina, 

PhD., prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD., Ing. Ľ. Červeňová 

       

 

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

A. Antošíková, predsedníčka študentskej časti AS JLF UK 

          v súlade s Čl. 26 ods. 2 Štatútu JLF UK 
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Program: 1. Kontrola uznesení 

2. Informácie a agenda dekana JLF UK 

 3. Informácie a agenda prodekanov JLF UK 

 4. Informácie a agenda tajomníčky JLF UK 

  5. Rôzne 

K bodu 1) 

 Dekan JLF UK vykonal kontrolu uznesení zo zasadania Vedenia JLF UK konaného 

dňa 2. novembra 2011 a konštatoval: 

- uznesenie č. 1/17/2011 – ţiadosť o menovanie školiteľa – špecialistu doc. Mgr. 

Moniku Kmeťovú Sivoňovú, PhD. pre MUDr. S. Grobarčíkovú, doktorandku 

dennej formy štúdia v študijnom odbore 7.1.7. chirurgia bude predloţená na 

najbliţšie zasadnutie Vedeckej rady JLF UK, 

- uznesenie č. 2/17/2011 – vymenovanie výberových komisií na vypísané 

výberové konania, 

- splnené uznesenie č. 3/17/2011 – vypísanie výberového konania, 

- splnené uznesenie č. 4/17/2011 – zaslanie prehľadu poţiadaviek na špecifiká 

za JLF UK v Martine, 

- splnené uznesenie č. 5/17/2011 – zapracovanie poţiadavky hádzanárskeho 

klubu HK Slávia Medik na zvýšenie príspevku do rozpisu finančných 

prostriedkov z nedotačných zdrojov na rok 2012, 

- splnené uznesenie č. 6/17/2011 – vydanie poţadovaného vyhlásenia pre 

potreby rozhodnutia rektora UK o nepotrebnosti nehnuteľných vecí - budovy 

bývalého Dekanátu JLF UK v Martine. 

- splnené uznesenie č. 7/17/2011 – pripravenie ţiadosti na finančné 

zabezpečenie študijného programu zubné lekárstvo. 

 

K bodu 2) 

dekan JLF UK prof. MUDr. J. Danko, CSc. 

a) predloţil a vedenie JLF UK zobralo na vedomie stanovisko prezidenta Slovenskej 

lekárskej komory k problematike sústavného vzdelávania. 

 

K bodu 3) 

prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD. 

a) predloţila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi fakulty schváliť návrh na udelenie 

Ceny dekana za práce publikované publikované v časopisoch s impakt faktorom - 

prof. MUDr. G. Nosáľovej, DrSc. a MUDr. P. Chudému, PhD., 

b) informovala o výzve na podávanie nových projektov – grantov UK na rok 2012, 

c) informovala, ţe na APVV bolo podaných 24 ţiadostí za JLF UK v Martine, 

d) informovala o termíne najbliţšieho zasadnutia Vedeckej rady JLF UK v Martine, ktoré 

sa uskutoční 15. 12. 2011, 

e) informovala o oficiálnom oznámení ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o 

priznaní práva uskutočňovať habilitačné a vymenúvacie konania v študijnom odbore 

7.1.7. chirurgia bez časového obmedzenia, 

f) informovala, ţe bola podpísaná zmluva o vzájomnej výskumnej a vzdelávacej 

spolupráci s Kirovskou štátnou lekárskou akadémiou, 

g) informovala o termíne konania Konferencie mladých výskumníkov, ktorá by sa mala 

konať na JLF UK v Martine v dňoch 9. – 12. 2. 2012 za účasti partnerskej Pécs 

University, 

h) informovala, ţe na základe ţiadosti adresovanej Kriminálnej polícii OR PZ v Martine 

týkajúcej sa poskytnutia informácií ohľadne údajného zadrţania nášho študenta Johna 
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Paula Offiaha bola doručená odpoveď, ţe kriminálna polícia nemôţe poskytnúť ţiadne 

informácie na základe Zákona o ochrane osobných údajov, 

i) informovala, ţe vedenie JLF UK dňa 2. 11. 2011 odporučilo dekanovi schváliť dvom 

taiwanským študentom ţiadosť o Kurz slovenského jazyka na JLF UK počas doby 

prerušenia štúdia za účelom pobytu na území SR. Podľa najnovších informácií 

z Cudzineckej polície Ţilina, môţe však takýto kurz poskytovať len inštitúcia, ktorá 

má SJ akreditovaný. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

zobrať na vedomie: 

- ţiadosť MUDr. Kristíny Moravčíkovej, doktorandky externej formy štúdia 

v študijnom odbore 7.1.4. vnútorné choroby o ukončenie doktorandského 

štúdia z rodinných dôvodov, 

b) predloţil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- ţiadosť Mgr. Lucie Gálikovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.4.1. ošetrovateľstvo o predĺţenie prerušenia doktorandského štúdia 

na dobu 9 mesiacov, t.j. do 15. 8. 2012 z dôvodu pokračovania rodičovskej 

dovolenky, 

- ţiadosť Mgr. Dany Dolanovej, doktorandky externej formy štúdia v študijnom 

odbore ošetrovateľstvo o povolenie vykonať jazykovú skúšku na Lekárskej 

fakulte MU v Brne, 

c) predloţil ţiadosť o menovanie školiteľa doc. MUDr. K. Biringera, PhD. v študijnom 

odbore 7.1.9. gynekológia a pôrodníctvo. Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi 

fakulty predloţiť ţiadosť na zasadnutie Vedeckej rady JLF UK – prijaté uznesenie č. 

1/18/2011, 

d) predloţil ţiadosť o menovanie školiteľa - špecialistu prof. MUDr. M. Tatára, CSc. pre 

MUDr. Juraja Haličku doktoranda dennej formy štúdia v študijnom odbore 7.1.3. 

normálna a patologická fyziológia. Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi fakulty 

predloţiť ţiadosť na zasadnutie Vedeckej rady JLF UK – prijaté uznesenie č. 

2/18/2011,  
e) informoval o obsadenosti miest kvalifikovaných stáţistov (obsadených 31 miest 

a voľné 4 miesta), 

f) predloţil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi predloţiť návrh o organizačnom 

zabezpečení a podmienkach prijatia na doktorandské štúdium na JLF UK v Martine na 

akademický rok 2012/2013 na zasadnutie Akademického senátu JLF UK – prijaté 

uznesenie č. 3/18/2011, 

g) za oblasť ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov predloţil a vedenie JLF 

UK odporučilo dekanovi zobrať na vedomie: 

- ţiadosť MUDr. Jozefa Bareja o zrušenie zaradenia do špecializačného štúdia v 

odbore detská chirurgia z dôvodu záujmu o špecializáciu v odbore chirurgia 

Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach, 

h) predloţil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. Jozefa  Vičana, lekára – internistu NsP Bojnice, za školiteľa 

pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore vnútorné lekárstvo 

na JLF UK v Martine, 

- menovanie  MUDr. Drahoslavy Kanderkovej, ambulantnej diabetologičky 

a internistky Námestovo, za školiteľa pre lekárov zaradených do 

špecializačného štúdia v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a 

výţivy na JLF UK v Martine, 
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- menovanie Ivety Dzúrovej, sestry LNsP v Liptovskom Mikuláši za školiteľku 

pre sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská 

starostlivosť v odboroch chirurgie  na JLF UK v Martine, 

- menovanie Bc. Zlatice Mišulovej, sestry DoNsP v Dolnom Kubíne za 

školiteľku pre sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore 

ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie na JLF UK v Martine, 

- menovanie Jany Pepichovej, sestry LNsP v Liptovskom Mikuláši za školiteľku 

pre sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská 

starostlivosť v odboroch chirurgie na JLF UK v Martine, 

- menovanie Mgr. Gabriely Harcekovej, sestry UNM za školiteľku pre sestry 

zaradené do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť 

v odboroch chirurgie na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. Diany Vološinovej, PhD., lekára Oddelenia infektológie 

FNsP v Banskej Bystrici za školiteľa pre lekárov zaradených do 

špecializačného štúdia v odbore infektológia na JLF UK v Martine, 

i) podal informácie o plánovaných akciách špecializačného štúdia: 

- 01. 12. 2011 – 05. 01. 2011 – školiaci kurz pred špecializačnou skúškou 

v odbore otorinolaryngológia, 

- 02. 12. 2011 – ukončenie chirurgického kmeňa, 

- 06. 12. 2011 – špecializačná skúška v odbore patologická anatómia, 

- 09. 12. 2011 – špecializačná skúška v odbore detská chirurgia. 

 

doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. prof. 

a) predloţil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrhy na vypísanie 

výberového konania na obsadenie jedného pracovného miesta asistenta na 

Ortopedicko-traumatologickej klinike JLF UK a UNM – prijaté uznesenie č. 

4/18/2011. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predloţila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- ţiadosť I. Celera, študenta, ktorý má štúdium prerušené v 2. ročníku študijného 

programu všeobecné lekárstvo o skorší nástup po prerušení štúdia, 

- ţiadosť M. Povalovej, študentky 6. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o odklad štátnej skúšky z predmetu Vnútorné choroby z dôvodu stáţe 

Erazmu vo Viedni na Medizinische Universitaet Wien, 

- ţiadosť E. Ohse, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na dobu 1 roka do 

31. 08. 2012 a vrátenie časti alikvotnej časti školného z dôvodu prerušenia 

štúdia, 

b) predloţila oznam prednostu Chirurgickej kliniky JLF UK a UNM týkajúci sa Al-Saadi 

Salwa, študentky 6. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – výučba 

v jazyku anglickom. Nesplnila podmienky pre ukončenie predmetu Chirurgia 5 

a z toho dôvodu nemôţe byť v plánovanom termíne zaradená do zoznamu štátnej 

záverečnej skúšky z predmetu chirurgia. Vedenie JLF UK odporučilo dodatočné 

nahradenie chýbajúcich stáţi a po splnení podmienok by jej bol určený nový termín 

štátnej skúšky tak, aby štúdium ukončila do 31. 8. 2012, 

c) informovala o aktuálnom počte študentov na JLF UK v Martine k 31. 10. 2011, 

d) predloţila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi zobrať na vedomie oznam C. Eng, 

študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku 

anglickom o zanechaní štúdia na JLF UK.  
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doc. MUDr. O. Osina, PhD. 
a) predloţil a vedenie neodporučilo dekanovi schváliť ţiadosť Nikoly Koptákovej, 

študentky 2. ročníka študijného programu verejné zdravotníctvo o prerušení štúdia, 

z dôvodu, ţe v stanovenom termíne nevykonala opakovane zapísaný predmet 

patologická anatómia a patologická fyziológia a vedenie na návrh prodekana 

odporučilo dekanovi menovanú študentku v súlade so Študijným poriadkom vylúčiť 

zo štúdia, 

b) predloţil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi zobrať na vedomie oznam Moniky 

Palákovej, študentky 1. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo o zanechaní 

štúdia na JLF UK,  

c) predloţil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh termínov pre 

zadávanie a odovzdávanie záverečných prác a termíny štátnych záverečných skúšok a 

obhajob záverečných prác v odboroch verejné zdravotníctvo a pôrodná asistencia v 

akademickom roku 2011/2012 – prijaté uznesenie č. 5/18/2011. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predloţila list predsedu ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine a vedenie JLF UK 

odporučilo dekanovi prizvať zástupcu ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine na 

rokovanie vedenia fakulty k prerokúvaniu otázok týkajúcich sa perspektívy 

zamestnanosti a realizácii sociálnej a mzdovej politiky na JLF UK v súlade s platnou 

Kolektívnou zmluvou, 

b) predloţila v súlade s Príkazom dekana JLF UK v Martine č. 1/2011 o pláne kontrolnej 

činnosti JLF UK správu k bodu 26 – vykonanie kontroly formálnej a vecnej stránky 

rozhodnutí súvisiacich so štúdiom, 

c) predloţila v súlade s Príkazom dekana JLF UK v Martine č. 1/2011 o pláne kontrolnej 

činnosti JLF UK správu k bodu 22 – vykonanie kontroly vedenia domovej knihy 

cudzincov, 

d) informovala o zaslaní oznamu kvestorke UK, v ktorom fakulta oznamuje, ţe sa 

neuchádzala o granty z fondov všeobecného program Solidarita a riadenie migračných 

tokov, 

e) informovala o oznámeniach o vykonaní kontroly na mieste, ktoré sa uskutočnia 

v dňoch 22. – 24. 11. 2011, 

f) predloţila správu z kontroly platieb študentov študujúcich v jazyku anglickom – 

samoplatcov za výučbu v akademickom roku 2011/2012, 

g) predloţila korešpondenciu aktivistu za Slobodu zvierat, ktorý má výhrady voči 

pokusom na zvieratách, 

h) informovala, ţe 8. – 9. 11. 2011 sa na JLF UK uskutočnilo podujatie „Kvapka krvi“, 

kde mohli zamestnanci a študenti JLF UK  prísť darovať krv, 

i) predloţila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi predloţiť návrh o výške školného 

a poplatkov spojených so štúdiom na JLF UK v Martine na akademický rok 

2012/2013 na schválenie Akademickému senátu JLF UK – prijaté uznesenie č. 

6/18/2011, 

j) predloţila ponuku generálneho riaditeľa politickej sekcie Ministerstva zahraničných 

vecí SR na spoluprácu s kanadskými fakultami (výmenné pobyty pedagógov 

a doktorandov alebo výskumníkov, 

k) informovala o pridelení beţnej dotácie na mesiac október 2011. 
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K bodu 5) 

prof. MUDr. J. Danko, CSc. 

a) podal informácie zo stretnutia s členmi Komory študentov na JLF UK týkajúce sa 

hlavne: 

- hodnotenia pedagogického procesu, 

- zapisovania zápočtov, 

b) informoval o uznesenia z výjazdového zasadnutia Kolégia rektora UK, ktoré sa týkajú 

aj JLF UK v Martine: 

- odstránenie informačných nedostatkov súvisiacich so zverejňovaním poslania 

fakulty a jej dlhodobého zámeru, 

- pripravenie podnetov a priorít fakulty v oblasti vzdelávania, vedecko-

výskumnej činnosti a výskumu v zmysle predloţených zámerov, 

- vypracovania zoznamu projektových zámerov, ktoré vedia fakulty poskytnúť 

na spoluprácu zahraničným firmám cez agentúru SARIO, 

- odovzdanie SWOT analýzy za fakultu, 

- školné a poplatky, 

- pripomienkovanie Dodatku č. 1 k Smernici rektora UK – Organizácia 

doktorandského štúdia na UK v Bratislave. 

 

prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc. 

a) informovala, ţe ďalšie zasadnutie Akademického senátu JLF UK v Martine sa 

uskutoční 12. 12. 2011. 

 

doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. prof. 

a) informoval o zakúpení 55 kusov validačných známok na preukazy učiteľov JLF UK 

v Martine a pripomenul, ţe do 15. novembra 2011 si ešte môţu učitelia zakúpiť 

validačnú známku na rok 2012. 

 

  

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

V Martine dňa  30. 11. 2011 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

            dekan JLF UK 

 


