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Z á p i s n i c a  č. 4/2011 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 

konaného dňa 21. marca 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Mištuna, PhD., mim. prof., prof. MUDr. P. Galajda, CSc., doc. MUDr. R. 

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

       

 

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 7. 

marca 2011 a konštatoval: 

- priebežné plnenie uznesenia č. 1/3/2011 – rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu 

na pracoviská a súčasti JLF UK, 

- priebežné plnenie uznesenia č. 2/3/2011 – zabezpečovanie vedecko-

pedagogickej činnosti vlastnými kmeňovými zamestnancami, 

- splnené uznesenie č. 3/3/2011 – žiadosť o zmenu školiteľa – špecialistu pre 

Mgr. Lenku Surdenikovú, 

- splnené uznesenie č. 4/3/2011 – uskladnenie lodí z lodenice do náhradného 

priestoru. 

 

K bodu 2) 

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

a) informoval o možnosti predložiť návrh za člena Akreditačnej komisie Ministerstva 

zdravotníctva SR – prijaté uznesenie č. 1/4/2011, 

b) informoval, že sa budú konať I. Akademické majstrovstvá Slovenska v golfe pod 

záštitou rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v dňoch 24. – 25. júna 2011. 

Do súťaže sa môže zapojiť jedno štvorčlenné družstvo zložené z pedagógov, študentov 

a doktorandov za JLF UK, 

c) predložil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť o prenájom 

priestorov Auly JLF UK na deň 13. 6. 2011 pre zabezpečenie živého prenosu 

predstavenia Pucciniho opery TOSCA z Valencie, v súlade s cenovou kalkuláciou, 

d) informoval o liste Univerzitnej nemocnice Martin, v ktorom sa uvádza, že podľa 

stanoviska Ministerstva zdravotníctva SR nemôže UNM založiť združenie 

právnických osôb – Ústavu medicínskych expertíz JLF UK a UNM,  

e) predložil žiadosť a vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi prijať externého učiteľa na 

Kliniku anestéziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM, 

f) informoval, že 25. marca 2011 sa uskutoční Porada vedúcich ústavov, kliník, 

informačných pracovísk a účelových zariadení JLF UK, 

g) podal informácie z pracovného jednania s generálnym riaditeľom spoločnosti 

Eurodotácie  Ing. Petrom Sládekom, ktoré sa uskutočnilo 15. 3. 2011, 

h) ukladá členom vedenia JLF UK prekontrolovať a aktualizovať jednotlivé sekcie 

webovej stránky JLF UK v Martine v slovenskom jazyku – prijaté uznesenie č. 

2/4/2011, 

i) predložil návrh a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť pracovnú skupinu na 

úpravu webovej stránky JLF UK v anglickom jazyku, pričom anglická stránka musí 

byť identická so slovenskou verziou – prijaté uznesenie č. 3/4/2011. 

 

K bodu 3)  

prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD. 

a) predložila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na udelenie Ceny 

dekana za práce publikované v karentovaných časopisoch - doc. Mgr. M. Baškovej, 

PhD., Mgr. M. Šimerovi, doc. MUDr. K. Kajovi, PhD., MUDr. Š. Sivákovi, PhD., 
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b) predložila a vedenie odporučilo dekanovi schválil žiadosť RNDr. E. Uhlíkovej, PhD. 

o začatie habilitačného konania v študijnom odbore 7.1.28. lekárska, klinická a 

farmaceutická biochémia, 

c) informovala o zaslaní oznamu na pracoviská fakulty, týkajúceho sa podávania žiadostí 

o dotáciu na nové projekty VEGA a KEGA so začiatkom riešenia v roku 2012. Termín 

na predkladanie žiadostí je do 26. 4. 2011, 

d) informovala o obnovení platnosti priznaných práv uskutočňovať habilitačné konania 

a vymenúvacie konania na JLF UK v študijnom odbore 7.4.2. verejné zdravotníctvo. 

Obnovenie sa prerokovalo na 57. Zasadnutí Akreditačnej komisie – poradného orgánu 

vlády.  

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

- žiadosť MUDr. M. Adámika, doktoranda externej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.7. chirurgia, o prerušenie doktorandského štúdia na dobu 1 roka, t. j. 

od 1. 3. 2011 do 29. 2. 2012, 

- žiadosť Mgr. Ľ. Surovčíkovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.3.2. farmakológia v externej vzdelávacej inštitúcii SAV Bratislava, 

o prerušenie doktorandského štúdia na dobu 1 roka, t. j. od 1. 4. 2011 do 31. 3. 

2012, 

b) predložila žiadosť o menovanie školiteľa – špecialistu doc. MUDr. Igora Ondrejku, 

PhD. pre Mgr. P. Dankovičovú, doktorandku dennej formy štúdia v študijnom odbore 

7.4.2. verejné zdravotníctvo – prijaté uznesenie č. 4/4/2011, 

c) predložil návrh zaradiť študijný odbor 7.1.11. neurológia do Rozhodnutia dekana č. 

1/2011 o organizačnom zabezpečení a podmienkach prijatia na doktorandské štúdium 

na JLF UK v Martine – prijaté uznesenie č. 5/4/2011, 

d) informoval, že v najbližšom období budú JLF UK v Martine priznané práva udeľovať 

titul PhD. v odboroch 7.4.2. verejné zdravotníctvo a 7.1.20. anestéziológia 

a resuscitácia (predpokladaný termín apríl 2011), 

e) podal informácie zo zasadnutia pracovnej skupiny Akreditačnej komisie vlády SR, 

ktoré sa konalo 14. 3. 2011, 

f) informoval, že Ministerstvo zdravotníctva SR pripravuje stretnutie dekanov na 

vytvorenie minimálnych kritérií pre habilitačné a vymenovacie konania 

v nelekárskych zdravotníckych študijných programoch, 

g) informoval, že bol oslovený garant 7.1.11. neurológia o nahlásenie členov Odborovej 

komisie v uvedenom odbore – prijaté uznesenie č. 6/4/2011, 

h) informoval, že je potrebné aktualizovať rozhodnutie dekana č. 1/2005 o konaní 

rigoróznej skúšky a obhajobe rigoróznej práce. Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi 

fakulty zriadiť pracovnú skupinu – prijaté uznesenie č. 7/4/2011, 

a) za oblasť špecializačného  štúdia predložil a dekan JLF UK schválil: 

- žiadosť MUDr. Dany Černochovej, o  predĺženie prerušenia štúdia v odbore 

Pediatria z dôvodu  rodičovskej dovolenky do 31. 3. 2011, 

b) predložil a dekan JLF UK schválil: 

- menovanie Priv. Doz. Dr. med. Martina Gieslera, primára Kliniky 94469 v 

Deggendorfe, za školiteľa pre MUDr. Annu Hudecovú zaradenú do 

špecializačného štúdia  v odbore vnútorné lekárstvo na JLF UK v Martine, 

- menovanie  MUDr. Lýdie Juricovej, primárky Detského oddelenia 

Ľubochnianskej nemocnice, za školiteľa pre lekárov zaradených do 

špecializačného štúdia v odbore pediatria na JLF UK v Martine, 

i) podal informácie o uskutočnených a plánovaných akciách špecializačného štúdia: 

- 18. 3. 2011 – ukončenie školiaceho kurzu v odbore všeobecné lekárstvo, 
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- 22. 3. 2011 – špecializačná skúška v odbore Všeobecné lekárstvo, 

- 4. 4. – 18. 4. 2011 – školiaci kurz na záver spoločného internistického kmeňa – 

ide o povinnú aktivitu pre všetkých lekárov zaradených do špecializačného 

štúdia v internistických odboroch, 

- 4. 4. – 8. 4. 2011 – 4. Vzdelávacia aktivita pre sestry zaradené do 

špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch 

chirurgie, 

- 14. 4. 2011 – Tematický kurz v hemostáze a trombóze, 

- 18. 4. – 20. 4. 2011 – Laparoskopický kurz – sústavné vzdelávanie, 

j) informoval, že je pripravená pracovná verzia študijného poriadku pre ďalšie 

vzdelávanie na JLF UK v Martine. Konečná verzia uvedeného poriadku sa spracuje až 

po plánovanej zmene legislatívy a akreditácii nových študijných programov, 

k) informoval, že 22. 3. 2011 sa uskutoční pracovné stretnutie na Ministerstve 

zdravotníctva SR, kde sa bude prejednávať možnosť meniť vzdelávaciu inštitúciu bez 

rušenia zaradenia v príslušnom odbore, 

l) informoval, že na zasadnutí Vedeckej rady JLF UK 24. 3. 2011 sa budú odovzdávať 

diplomy o špecializácii pre absolventov v odboroch: Gynekológia a pôrodníctvo, 

Hematológia a transfuziológia a Infektológia, 

m) informoval, že na základe výzvy boli zaslané doplňujúce údaje do žiadosti 

o akreditáciu špecializačného študijného programu pediatrická pneumológia 

a ftizeológia,  

c) informoval, že na základe výzvy boli zaslané doplňujúce údaje do žiadosti o 

akreditáciu certifikačného študijného programu dorastové lekárstvo. 

 

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

a) informoval o aktuálnom stave výberových konaní na obsadenie miest 

vysokoškolských učiteľov a na obsadenie funkčných miest docentov a profesorov – 

prijaté uznesenie č. 8/4/2011.   

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) informovala o príprave Vykonávacieho predpisu dekana JLF UK týkajúceho sa 

základných náležitostí záverečných prác študentov JLF UK, 

b) predložila informačný list k prijímaciemu konaniu, 

c) predložila list o neakceptovaní elektronicky zaslanej prihlášky v prípade, že prihláška 

na štúdium nebola zaslaná v papierovej forme s potrebnými náležitosťami, 

d) predložila návrh, aby nové zmluvy o letnej praxi v nemocniciach pre študentov JLF 

UK boli podpisované na viacročné obdobie,  

e) predložila žiadosť o informáciu o študijných programoch v jazyku anglickom pre 

Veľvyslanectvo SR v Macedónsku, informáciu poskytne PaedDr. Andrej Krajčovič 

z Inštitútu medicínskeho vzdelávania JLF UK, 

f) informovala o aktuálnom počte prihlásených uchádzačov na študijný program 

Všeobecné lekárstvo pre akademický rok 2011/2012,  

g) predložila a dekan fakulty schválil návrh na využitie Auly JLF UK a prednáškových 

miestností A a B v čase konania prijímacích skúšok na JLF UK v Martine, 

h) informovala o ponuke zúčastniť sa na Kurze NEOX Academy – pre monitorov 

klinického hodnotenia liečiv, ktorý sa bude konať 16. 4. 2011 v Bratislave.  

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 
a) informoval, že 16. mája 2011 sa v Prahe uskutoční Koordinačná rada MEFANETu, 

b) informoval o ponuke firmy Littmann zorganizovať prednášku o fonendoskopoch pre 

študentov JLF UK v Martine. 
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K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predložila návrh Štatútu Akademickej knižnice a audiovizuálneho strediska JLF UK, 

ktorý bude prerokovaný na najbližšom zasadnutí vedenia, 

b) informovala, že bola v stanovenom termíne odoslaná na odsúhlasenie tabuľková časť 

k výročnej správe o hospodárení JLF UK v Martine za rok 2010,  

c) informovala, že na Rektorát UK bolo zaslané daňové priznanie a prehľad nákladov 

a výnosov za JLF UK v Martine v požadovanom termíne, 

d) predložila a vedenie JLF UK dekanovi odporučilo schváliť ponuku doškoľovacích 

kurzov k prijímacím skúškam na JLF UK v Martine pre akademický rok 2011/2012 – 

prijaté uznesenie č. 9/4/2011, 

e) informovala, že v termíne do 11. 4. 2011 je potrebné predložiť finančné zúčtovanie 

bežných transferov so štátnym rozpočtom za rok 2010 pridelených z MZ SR, 

f) predložila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť o prenájom Auly 

JLF UK na dni 17. a 18. mája 2011 pre zorganizovanie V. Martinských 

neonatologických dní, 

g) predložila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť o prenájom 

zasadacej miestnosti JLF UK v Martine na Záborského ul. č. 2 na deň 11. apríla 2011 

pre zasadnutie zložiek, ktoré sa zúčastnia kladenia vencov pri príležitosti oslobodenia 

mesta Martin, 

h) predložila písomnú správu z kontroly na mieste k projektu „Ponuka atraktívneho 

vzdelávania a kvalitných služieb rekonštruovaním hmotnej infraštruktúry a využitím 

najmodernejších IKT“, ktorá sa uskutočnila v dňoch 7. – 9. 2. 2011, 

i) informovala o pridelení bežnej dotácie na mesiac marec 2010, 

j) informovala o vyhodnotení Planú kontrolnej činnosti za rok 2010 a jeho predložení 

hlavnej kontrolórke UK 15. 3. 2011. 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. J. Danko, CSc. 

a) predložil ponuku neziskovej organizácie Samaritán, n. o. na odkúpenie osobného auta 

značky Volvo vo výhodnej cene. Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi predložiť 

návrh na zasadnutie Akademického senátu JLF UK v Martine – prijaté uznesenie č. 

10/4/2011, 

b) informoval o jednaní so zástupcami Nórskeho hádzanárskeho klubu, ktoré sa 

uskutočnilo 8. marca 2011. 

 

prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc. 

a) informovala o programe mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu JLF UK, 

ktoré sa uskutoční dňa 21. marca 2011. 

  

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

V Martine dňa  8. 4. 2011 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

            dekan JLF UK 


