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Prítomní: prof. MUDr. J. Danko, CSc., prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD., doc. MUDr. D. 

Mištuna, PhD., mim. prof., , doc. MUDr. R. Péčová, PhD., doc. MUDr. O. 

Osina, PhD. 

Ospravedlnený: prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

       

 

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 
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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 

  5. Rôzne 

 

K bodu 1) 
 

 Dekan vykonal kontrolu uznesení zo zasadania Vedenia JLF UK konaného dňa 24. 

januára 2011 a konštatoval: 

- splnené uznesenie č. 1/2/2011 – spracované predpisy týkajúce sa Študijného 

poriadku JLF UK, 

- splnené uznesenie č. 2/2/2011 – prehodnotenie hodnotenia všetkých predmetov 

na JLF UK, 

- splnené uznesenie č. 3/2/2011 – spracovanie ţiadosti o nenávratný finančný 

príspevok k výzve OPV-2010/1.2/02-SORO, 

- splnené uznesenie č. 4/2/2011 – impakt faktor, 

- splnené uznesenie č. 5/2/2011 – analýza kvality vedecko-výskumnej činnosti 

profesorov a docentov JLF UK na základe Hirschovho indexu, 

- splnené uznesenie č. 6/2/2011 – analýza plnenia kritérií na začatie 

habilitačného a vymenúvacieho konania na JLF UK, 

- uznesenie č. 7/2/2011 – návrh na menovanie za nového člena SKVH za JLF 

UK v Martine bude predloţený na Vedeckej rade JLF UK 24. marca 2011, 

- priebeţné plnenie uznesenia č. 8/2/2011 – príprava podkladov do 

akreditačného spisu (personálna matica a predmetová štruktúra) – Zubné 

lekárstvo, 

- uznesenie č. 9/2/2011 – schválenie školiteľky bude predloţené na Vedeckej 

rade JLF UK 24. marca 2011, 

- uznesenie č. 10/2/2011 – návrh na zmenu garančnej skupiny bude predloţený 

na Vedeckej rade JLF UK 24. marca 2011, 

- uznesenie č. 11/2/2011 – úprava Študijného poriadku JLF UK pre 

špecializačné štúdium bude predloţené na Akademickom senáte JLF UK, 

- splnené uznesenie č. 12/2/2011 – výberové konanie na obsadenie pracovného 

miesta VŠ učiteľa uskutočnené 16. marca 2011, 

- splnené uznesenie č. 13/2/2011 – manuál písania záverečných prác pre 

študentov študujúcich v jazyku anglickom, 

- splnené uznesenie č. 14/2/2011 – výberové konanie – riaditeľka Akademickej 

kniţnice a audiovizuálneho strediska. 
 

K bodu 2) 

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

a) informoval o pripravovanej návšteve evaluačného tímu z Malajzie, kde by sa mali 

prejednávať otázky týkajúce sa výmenných pobytov študentov medzi Slovenskom a 

Malajziou, 

b) predloţil ţiadosť vedecko-pedagogického zamestnanca Ústavu telesnej výchovy JLF 

UK o predĺţenie pracovnej zmluvy o 1 akademický rok a ţiadosť prednostu Ústavu 

patologickej anatómie JLF UK a UNM o presystemizovanie miesta . Vedenie JLF UK 

odporučilo dekanovi fakulty vykonať analýzu a prehodnotiť počet a štruktúru 

zamestnancov JLF UK na všetkých pracoviskách, pričom sa bude zohľadňovať aj 

aktuálna finančná situácia a dosiahnuté výsledky pracovísk. Následne sa ţiadosti opäť 

prehodnotia, 
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c) informoval o potrebe vypracovať návrh kritérií rozpisu mzdových prostriedkov na 

pracoviská na rok 2011. Vedenie odporučilo dekanovi zriadiť komisiu JLF UK k 

metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu na pracoviska a súčasti JLF UK v roku 

2010 v zloţení: Ing. Ľ. Červeňová, prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD., doc. 

MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. prof., doc. MUDr. Yvetta Mellová, CSc., doc. Mgr. 

Martina Bašková, PhD., doc. MUDr. Oto Osina, PhD. a doc. MUDr. Renata Péčová, 

PhD. – prijaté uznesenie č. 1/3/2011, 

d) informoval o opakovaných poţiadavkách na zapojenie externých učiteľov do výučby. 

Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi fakulty, aby vedecko-pedagogická činnosť bola 

zabezpečovaná vlastnými kmeňovými zamestnancami, externých zamestnancov 

prijímať len výnimočne – prijaté uznesenie č. 2/3/2011. 

 

K bodu 3) 

prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD. 

a) predloţila návrh programu zasadnutia Vedeckej rady JLF UK, ktoré sa uskutoční 24. 

marca 2011, 

b) podala informácie z pracovného stretnutia Grantovej komisie Univerzity Komenského, 

ktoré sa uskutočnilo 24. februára 2011,  

c) informovala o opakovanej ţiadosti Rainera Hubmanna, MD. z Rakúska o začatie 

habilitačného konania na JLF UK. Dr. Hubmann po vyzvaní nepredloţil certifikát o 

vedecko-akademickom titule PhD., ktorý by bol dokladom o jeho riadnom 

postgraduálnom štúdiu tak, ako to vyţadujú Kritériá na vyhodnotenie splnenia 

podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá na 

vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ 

JLF UK v Martine, 

d) predloţila výsledky výberového konania na letné stáţové pobyty v Rakúsku v rámci 

Lions Austria Program a výberové konanie na študijné pobyty a stáţe v rámci 

programu LLP/Erasmus, 

e) informovala o liste zo Slovenského inštitútu v Poľsku, v ktorom oslovujú Jesseniovu 

lekársku fakultu UK v Martine vo veci spolupráce na Slávnostnom odhalení pamätnej 

tabule venovanej Jánovi Jesseniovi vo Vroclave v máji 2011. 

 

prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD. v zastúpení prof. MUDr. P. Galajdu, CSc.  

a) za oblasť doktorandského štúdia predloţila a dekan JLF UK schválil: 

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

odbore 7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia, o prerušenie 

doktorandského štúdia na dobu 3 mesiacov (od 1. 4. 2011 do 30. 6. 2011) 

z osobných dôvodov, 

- ţiadosť MUDr. Barbory Zoľákovej, doktorandky dennej formy štúdia 

v študijnom odbore 7.1.10. pediatria, o prerušenie doktorandského štúdia na 

dobu 1 roka a 3 mesiace (od 1. 6. 2011 do 31. 8. 2012) z dôvodu nástupu na 

materskú dovolenku, 

- ţiadosť Mgr. Eriky Maskálovej, doktorandky externej formy štúdia v 

študijnom odbore 7.4.1. ošetrovateľstvo, o predĺţenie prerušenia 

doktorandského štúdia na dobu 1 roka (od 1. 3. 2011 do 28. 2. 2012) z dôvodu 

pokračujúcej rodičovskej dovolenku, 

b) predloţila a dekan JLF UK schválil ţiadosť o zmenu školiteľa pre Mgr. Lenku 

Surdenikovú, doktorandku dennej formy štúdia v študijnom odbore 7.1.3. normálna 

a patologická fyziológia: 

- pôvodný školiteľ: prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc. 
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- navrhovaný školiteľ: doc. MUDr. Marián Kollárik, PhD. 

c) predloţila ţiadosť o zmenu školiteľa – špecialistu pre Mgr. Lenku Surdenikovú, 

doktorandku dennej formy štúdia v študijnom odbore 7.1.3. normálna a patologická 

fyziológia – prijaté uznesenie č. 3/3/2011: 

- pôvodný školiteľ – špecialista: doc. MUDr. Marián Kollárik, PhD. 

- navrhovaný školiteľ – špecialista: prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc., 

d) predloţila a dekan JLF UK schválil ţiadosť o zmenu školiteľa a témy u Ing. Petry 

Hnilicovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom odbore 7.1.28. lekárska, 

klinická a farmaceutická biochémia: 

- pôvodný školiteľ: doc. RNDr. Anna Drgová, CSc. 

- navrhovaný školiteľ: prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc. 

- pôvodný názov témy: „Sledovanie metabolizmu CNS počas ischemicko-

reperfúzneho poškodenia  pomocou spektroskopie magnetickej rezonancie“  

- navrhovaný názov témy: „Sledovanie metabolizmu CNS pri vybraných 

neurodegeneratívnych ochoreniach pomocou spektroskopie magnetickej 

rezonancie“ 

e) predloţila a dekan JLF UK schválil ţiadosť o zmenu školiteľa a témy u Ing. Martina 

Petráša, doktoranda dennej formy štúdia v študijnom odbore 7.1.28. lekárska, klinická 

a farmaceutická biochémia: 

- pôvodný školiteľ: prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc. 

- navrhovaný školiteľ: doc. RNDr. Anna Drgová, CSc.  

- pôvodný názov témy: „Sledovanie metabolizmu CNS počas ischemicko-

reperfúzneho poškodenia  pomocou spektroskopie magnetickej rezonancie“ 

- navrhovaný názov témy: „Ischemicko-reperfúzne poškodenie mozgu po 

indukovanej hyperhomcysteinémii“ 

f) za oblasť špecializačného štúdia predloţila a dekan JLF UK schválil: 

- menovanie MUDr. Kataríny Okáľovej, PhD., prednostky II. detskej kliniky 

SZU a DFNsP F. D. Roosevelta  Banská Bystrica, za školiteľa pre lekárov 

zaradených do špecializačného štúdia  odbore pediatria na JLF UK v Martine, 

- menovanie  MUDr. Milana Detka, primára interného oddelenia v NsP Ţiar nad 

Hronom, za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia 

v odbore vnútorné lekárstvo na JLF UK v Martine a pre lekárov v rámci 

prípravy počas spoločného internistického kmeňa, 

- menovanie MUDr. Tomáša Kopala, primára Koţného oddelenia NsP Povaţská 

Bystrica, za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia 

v odbore dermatovenerológia  na JLF UK v Martine. 

 

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

a) informoval, ţe sa pripravujú podklady a dokumenty k podpisu zmluvy o poskytnutie  

nenávratného finančného príspevku na projekt Kompetenčné centrum pre výskum a 

vývoj v oblasti diagnostiky a terapie onkologických ochorení. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predloţila a dekan JLF UK schválil: 

- ţiadosť V. Haglund, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo v jazyku anglickom, o prerušenie štúdia od 24. 02. 2011 do 24. 02. 

2012, 

- ţiadosť Ch. Jensen, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo v jazyku anglickom, o vrátenie omylom zaplateného preplatku 

školného, 
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- ţiadosť B. Šimaškovej, uchádzačky o štúdium na JLF UK, o zrušenie prihlášky 

pre akademický rok 2011/2012 a vrátenie zaplateného poplatku, 

- ţiadosť I. Majlinga v zastúpení študentov 1. ročníka so súhlasom doc. MUDr. 

Yvetty Mellovej, CSc., o presun prednášky z predmetu Anatómia zo štvrtka od 

12.30 hod.  na utorok od 14.15 hod. z prednáškovej miestnosti „A“ do 

prednáškovej miestnosti „B“, 

b) predloţila a dekan JLF UK zobral na vedomie: 

- oznam I. J. Sveinang Johansen, študentky 2. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo v jazyku anglickom, o zanechaní štúdia na JLF UK k 02. 

marcu 2011, 

c) informovala o počte prihlásených uchádzačov na študijný program Všeobecné 

lekárstvo pre akademický rok 2011/2012, 

d) informovala, ţe 8. – 9. apríla 2011 sa uskutočnia prednášky z výberového predmetu 

Norwegian Health System, ktoré zabezpečia prednášajúci z Nórska, 

e) predloţila návrh prof. MUDr. A. Stránskeho, CSc. na zmenu rozsahu predmetu 

Norwegian Health System v ďalších akademických rokoch, 

f) predloţila návrh doplniť do pokynov odovzdávania prác, aby študenti odovzdávali 

okrem jednej zviazanej práce v tvrdých doskách a jednej práce v elektronickej forme, 

aj jednu prácu v hrebeňovej väzbe, pri ktorej podpíšu vyhlásenie, ţe uvedená verzia je 

zhodná s pevnou väzbou a elektronickou verziou.  

g) informovala o prihláškach, ktoré boli v elektronickej forme vyplnené na Lekársku 

fakultu UK v Bratislave, ale poplatok bol uhradený na JLF UK aj papierová forma 

bola do 28. 2. zaslaná na JLF UK. Prihlášky na študijný program všeobecné lekárstvo 

na JLF UK budú akceptované na základe vysvetľujúceho mailu uchádzača, 

h) informovala, ţe bola spracovaná anglická verzia postupu odovzdávania záverečných 

prác študentov 6. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo. 

  

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 
a) predloţil a dekan JLF UK schválil: 

- ţiadosť D. Zedníkovej, študentky 1. ročníka študijného programu 

ošetrovateľstvo, o prerušenie štúdia na dobu jedného roka z osobných 

dôvodov, 

- ţiadosť Bc. E. Semanenkovej, študentky 2. ročníka magisterského študijného 

programu ošetrovateľstvo, o prerušenie štúdia na dobu jedného roka. Nakoľko 

študentka nemá splnené predmety v zimnom semestri, je moţné prerušiť 

štúdium len do augusta 2011, 

b) informoval o počte prihlásených uchádzačov na nelekárske študijné programy pre 

akademický rok 2011/2012, 

c) informoval o spôsobe komunikácie pri vyuţívaní posluchárni Univerzitnej nemocnice 

Martin. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala o spracovaní  podkladov do výročnej správy o hospodárení za rok 2010, 

b) predloţila Metodiku rozpisu rozpočtu z Ministerstva školstva SR na rok 2011, 

c) predloţila potrebu finančných prostriedkov pre doktorandov na rok 2011, ktorá bola 

upravená v nadväznosti na aktuálnu metodiku MŠVVaŠ SR (štipendiá doktorandom 

sa budú poskytovať len na úrovni zodpovedajúcej 9. resp. 10. platovej triede a 1. 

platovému stupňu), 

d) podala informácie z pracovnej porady u kvestorky UK, ktorá sa konala 1. 3. 2011 
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- registratúrny poriadok a registratúrny plán (personálne a priestorové vybavenie 

registratúr na fakultách, úprava písomností, evidovanie záznamov, poplatky za 

vyhotovovanie odpisov výpisov....), 

- aktuálne FIS SOFIA, 

- zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v Centrálnom registri zmlúv, 

- novela zákona o verejnom obstarávaní, 

- účtovná závierka za rok 2010, 

e) informovala o termíne školenia k problematike zverejňovania zmlúv do centrálneho 

registra zmlúv, ktoré sa uskutoční pre JLF UK v Martine dňa 11. 3. 2011 v učebni na 

Hviezdoslavovej ulici, 

f) informovala, ţe lekárske prehliadky v súvislosti s výkonom pracovnej zdravotnej 

sluţby pre Jesseniovu lekársku fakultu bude zabezpečovať MUDr. Marta Ľuptáková, 

PhD., 

g) informovala, ţe na Rektorát UK bola zaslaná opakovaná  sťaţnosť na firmu Práčovne 

a čistiarne, s. r. o. Nitra, 

h) informovala o povinnosti vedúcich zamestnancov predloţiť rektorovi UK v Bratislave 

majetkové priznanie za rok 2010 v termíne do 31. marca 2011, 

i) predloţila a dekan JLF UK schválil ţiadosť o obsadenie uvoľneného miesta sekretárky 

na Ústave anatómie JLF UK, 

j) predloţila a dekan JLF UK schválil ţiadosť o obsadenie uvoľneného miesta 

laborantky na Ústave farmakológie JLF UK, 

k) podala informácie zo záverov rokovania, týkajúceho sa majetko-právneho 

vysporiadania pozemku pod budovou lodenice. Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi 

fakulty ďalej rokovať vo veci vysporiadania nájomného vzťahu. Dekan JLF UK 

poveril tajomníčku fakulty preveriť moţnosť uskladnenia lodí v náhradnom priestore – 

prijaté uznesenie č. 4/3/2011. 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. J. Danko, CSc. 

a) podal informácie z pracovného stretnutia na Ministerstve zdravotníctva SR, ktoré sa 

uskutočnilo 23. februára 2011, 

b) podal informácie z pracovného stretnutia predsedníctva Agentúry na podporu 

výskumu a vývoja, ktoré sa uskutočnilo 28. februára 2011, 

c) predloţil ţiadosť študentov o finančnú podporu pre vybudovanie prístrešku na 

športovom ihrisku, ktorý bude slúţiť pre potreby študentov a zamestnancov pri 

športových aktivitách. Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi fakulty ţiadosť schváliť, 

d) informoval, ţe by mali prebiehať kaţdý mesiac videokonferencie pre účely 

vzdelávania na JLF UK v Martine. Vstupy budú z klinických pracovísk a výstupy 

budú prenášané do prednáškových miestností JLF UK, 

e) predloţil návrh študentov na zakúpenie plášťov s logom fakulty pre študentov. 

Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi JLF UK návrh realizovať a plášte študentom 

odovzdať pri imatrikulácii, 

f) informoval, ţe na rokovaniach s primátorom a viceprimátormi mesta Martin sa 

dohodlo na väčšej propagácii Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, 

g) informoval, ţe problematiku týkajúcu sa informačných technológii bude riešiť 

prodekan pre pedagogickú činnosť doc. MUDr. Oto Osina, PhD.  

 

prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc. 

a) predloţila výsledky volieb do študentskej časti Akademického senátu JLF UK, ktoré 

sa konali 22. februára 2011. 
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Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala, ţe bolo spustené celofakultné hlasovanie k predloţeným grafickým 

návrhom označenia a názvu budovy Auly na Malej Hore 4A,  

b) informovala, ţe 23. 03. 2011 sa organizuje Kvapka krvi, v spolupráci Martinského 

klubu medikov, Národnej transfúznej sluţby a Dekanátu JLF UK v Martine. Podujatie 

sa uskutoční na Dekanáte JLF UK na Malej Hore 4A.  

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 

 

V Martine dňa  17. 3. 2011 

Zapísala: Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

            dekan JLF UK 


