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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 JLF UK vykonal kontrolu uznesení zo zasadania Vedenia JLF UK konaného 

dňa 21. marca 2011 a konštatoval: 

- splnené uznesenie č. 1/4/2011 – návrh nominanta JLF UK v Martine za člena 

AK MZ SR na ďalšie vzdelávanie pracovníkov, 

- priebeţné plnenie uznesenia č. 2/4/2011 – aktualizovanie jednotlivých sekcií 

webovej stránky JLF UK v Martine v slovenskom jazyku, 

- priebeţné plnenie uznesenia č. 3/4/2011 – úprava anglickej webovej stránky 

JLF UK v Martine, 

- uznesenie č. 4/4/2011 – návrh na menovanie školiteľa – špecialistu bude 

predloţený na najbliţšie zasadnutie Vedeckej rady JLF UK v Martine, 

- splnené uznesenie č. 5/4/2011 – návrh na zaradenie študijného odboru 7.1.11. 

neurológia do Rozhodnutia dekana č. 1/2011 o organizačnom zabezpečení a 

podmienkach prijatia na doktorandské štúdium na JLF UK v Martine, 

- uznesenie č. 6/4/2011 – návrh členov Odborovej komisie študijného odboru 

7.1.11. neurológia bude predloţený na najbliţšie zasadnutie Vedeckej rady JLF 

UK v Martine, 

- priebeţné plnenie uznesenia č. 7/4/2011 – aktualizácia Rozhodnutia dekana č. 

1/2005 o konaní rigoróznej skúšky a obhajobe rigoróznej práce, 

- splnené uznesenie č. 8/4/2011 – vypísané výberové konania na obsadenie 

funkčných miest profesorov a funkčných miest docentov, 

- splnené uznesenie č. 9/4/2011 – doškoľovacie kurzy – termíny, personálne 

obsadenie a garanti, ktorí zabezpečia prednášky, 

- splnené uznesenie č. 10/4/2011 – zakúpenie osobného auta značky Volvo 

 

K bodu 2) 

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

a) predloţil uznesenie ORP-414/1-OVK-ZA-2011, ktorým OR PZ v Ţiline priberá 

Jesseniovu lekársku fakultu UK v Martine ako znaleckú organizáciu na vypracovanie 

znaleckého posudku. Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi vrátiť spis nakoľko 

fakulta nie je zapísaná v zozname znaleckých ústavov na Ministerstve spravodlivosti 

SR, 

b) informoval, ţe Vysokoškolská komisia Slovenskej sporiteľne schválila finančnú 

podporu projektu „Omphalus Martinensis“ vo výške 1 000 €, 

c) predloţil a vedenie JLF UK odporučilo predloţiť opakovanú ţiadosť Dr. Krzysztofa 

Sieju o začatie habilitačného konania na rokovanie Aprobačnej komisie JLF UK,  

d) informoval o súhlasnom stanovisku rektora UK k ţiadosti o odpustenie ročného 

školného za externé doktorandské štúdium v akademickom roku 2010/2011 u dvoch 

doktorandov, 

e) informoval o usmernení vo veci predkladania ţiadostí Akreditačnej komisii vlády SR. 

Dekan fakulty poveril prof. MUDr. P. Galajdu, CSc. zabezpečením dodrţiavania 

postupov uvedených v tomto usmernení, 

f) predloţil ţiadosť o úpravu platových náleţitostí príp. udelenie pracovného voľna 

počas zahraničného pracovného pobytu doc. Mgr. Ivana Poliačka, PhD. Vedenie JLF 
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UK odporučilo dekanovi udeliť pracovné voľno bez náhrady mzdy v uvedenom 

termíne (2. mája 2011 – 3. júla 2011), 

g) predloţil ţiadosť o prenájom administratívnych priestorov na Záborského ul. Dekan 

JLF UK poveril tajomníčku fakulty, aby pripravila cenovú analýzu prenájmu 

nebytových priestorov, 

h) podal informácie z pracovného stretnutia na Ministerstve zdravotníctva SR, kde sa 

prejednával: 

- návrh na zriadenie Ústavu klinickej onkológie JLF UK a UNM. Vedenie JLF 

UK odporučilo dekanovi predloţiť návrh na zasadnutie Akademického senátu 

JLF UK v Martine – prijaté uznesenie č. 1/5/2011, 

i) informoval, ţe sa pripravuje návšteva ministra zdravotníctva SR Ivana Uhliarika, 

j) predloţil návrh na presun časti výučby z UNM do Fakultnej nemocnice s poliklinikou 

v Ţiline u študentov 3. – 5. ročníka JLF UK. Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi 

návrh skonzultovať so študentmi fakulty, 

k) podal informácie z Kolégia rektora UK, ktoré sa uskutočnilo 4. apríla 2011: 

- rozpis rozpočtu pre rok 2011, 

- hromadné čerpanie dovolenky v roku 2011, 

- presun 5 dní dovolenky do nasledujúceho roka, 

l) informoval, ţe do 30. apríla 2011 je potrebné doplniť podklady do Centrálneho 

registra evidencie publikačnej činnosti s rokom vydania 2009 – 2010. Podklady sú 

potrebné pre výpočet dotácie pre rok 2012, 

m) informoval o usmernení neposkytnutia „vreckového“ pre slovenských riešiteľov 

v rámci cestovných náhrad uplatnených pri pracovných cestách. Agentúra na podporu 

výskumu a vývoja povaţuje „vreckové“ za náklad nad rámec oprávnenia, 

n) informoval, ţe rektor UK splnomocnil dekanov fakúlt UK k podpisovaniu grantov 

VEGA a KEGA, 

o) podal informácie zo stretnutia s riaditeľkou Sekcie dejín kniţnej kultúry Slovenskej 

národnej kniţnice, ktorá je zodpovedná za prípravu konferencie o Jánovi Jesseniovi, 

p) informoval vedenie fakulty o schválení ţiadosti JLF UK na vyuţívanie priestorov pod 

posluchárňami UNM ako dennej miestnosti pre študentov JLF UK v Martine, 

q) predloţil plán videokonferencií na mesiac apríl a máj 2011, 

r) predloţil návrh na stretnutia so študentmi študujúcimi v jazyku anglickom raz do 

mesiaca, 

s) informoval, ţe 8. 4. 2011 navštívil JLF UK v Martine štátny tajomník ministra 

školstva, vedy, výskumu a športu SR a generálna riaditeľka ASFEU. Predbeţne sa 

dohodli, ţe v priebehu mesiaca jún 2011 by mala JLF UK v Martine pripraviť 

a zorganizovať prezentáciu všetkých projektov financovaných zo štrukturálnych 

fondov EÚ – prijaté uznesenie č. 2/5/2011, 

t) predloţil návrh novely zákona o vysokých školách na pripomienkovanie členom 

vedenia fakulty, 

u) podal informácie z pracovného stretnutia pracovnej skupiny k príprave akreditačného 

spisu študijného programu Zubné lekárstvo, 

v) predloţil a vedenie odporučilo schváliť návrh na menovanie prof. MUDr. Kamila 

Javorku, DrSc. za člena v komisii VEGA – prijaté uznesenie č. 3/5/2011. 
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K bodu 3) 

prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD. 

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

dekana za práce publikované v karentovaných časopisoch - Mgr. L. Surdeníkovej, doc. 

MUDr. M. Adamkovi, CSc., MUDr. V. Sadloňovej, 

b) v zmysle rokovania posledného zasadnutia Kolégia rektora UK a na základe               

e-mailového listu prof. Gaplovského boli zaslané vypracované dotazníky, resp.  

projektové formuláre za riešené projekty na JLF UK v Martine pre zmapovanie 

potenciálu UK z hľadiska moţného komerčného posúdenie vyuţitia projektov, 

c) informovala, ţe do 13. 4. 2011 je potrebné zaslať na Etickú komisiu JLF UK v 

Martine základnú charakteristiku podávanej ţiadosti projektu VEGA (anotácia, 

vedecké ciele, prehľad problematiky, prínos, návrh postupu, metodika), 

d) informovala o rozpise dotácií na projekty KEGA so začiatkom riešenia v r. 2011. JLF 

UK v Martine podala 7 ţiadostí, z toho akceptovaná a podporená financovaním je len 

jedna ţiadosť Mgr. J. Čápa, PhD., 

e) informovala, ţe 10. mája 2011 sa uskutočnia výberové konania na letné prázdninové 

stáţe pre študentov 2. – 5. ročníka všeobecného lekárstva JLF UK v Martine na 

lekárskych fakultách v mestách Budapešť, Pécs a Szeged, 

f) informovala, ţe na pracoviská JLF UK v Martine bude rozposlaný oznam o spôsobe 

uzatvárania bilaterálnych zmlúv o vzájomnej spolupráci so zahraničnými fakultami. 

Vedenie JLF UK odporučilo predkladať predmetné zmluvy na podpis dekanovi 

prostredníctvom Referátu zahraničných vzťahov s výnimkou vnútroprojektových 

dohôd o spolupráci (napríklad v rámci existujúcich Centier excelentnosti). 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť: 

- ţiadosť PhDr. Ilony Plevovej, doktorandky externej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.4.1. ošetrovateľstvo o prerušenia doktorandského štúdia na dobu 1 

roka; t.j. od 1. 4. 2011 do 31. 3. 2012 z osobných dôvodov, 

- ţiadosť MUDr. Pavla Adamíka, doktoranda externej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.4. vnútorné choroby o prerušenia doktorandského štúdia na dobu 1 

roka; t.j. od 1. 4. 2011 do 31. 3. 2012 z osobných dôvodov, 

- ţiadosť MUDr. Barbory Zoľákovej, doktorandky dennej formy štúdia v 

študijnom odbore 7.1.10. pediatria o zmenu termínu prerušenia 

doktorandského štúdia na dobu 1 roka 2 mes. t.j. od 1.7.2011 do 31.8.2012 z 

dôvodu nástupu na materskú dovolenku. Pôvodný návrh prerušenia bol od 1. 

6. 2011 do 31. 8. 2012 (1 rok a 3 mesiace), 

b) predloţil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť ţiadosť prof. MUDr. J. 

Buchancovej, CSc. o vzdaní sa školiteľstva pre MUDr. M. Štubňu, doktoranda 

externej formy štúdia v študijnom odbore 7.1.4. vnútorné choroby. Zároveň vedenie 

JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh nového školiteľa - prof. MUDr. M. 

Szilágyiovú, CSc. predloţený garantom odboru 7.1.4. vnútorné choroby prof. MUDr. 

M. Mokáňom, DrSc. FRCP Edin, 

c) predloţil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi predloţiť na schválenie Vedeckej 

rade JLF UK návrh členov Odborovej komisie v študijnom odbore 7.1.11. neurológia 

– prijaté uznesenie č. 4/5/2011, 

d) predloţil a vedenie odporučilo dekanovi schváliť návrh na odmenu školiteľovi prof. 

MUDr. D. Meškovi, PhD. za úspešné ukončenie vedenia doktoranda na základe 
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Smernice dekana 2/2009, Sadzobník odmien za výkon vybraných prác a činností – 

prijaté uznesenie č. 5/5/2011, 

e) podal informácie z rokovania Akreditačnej komisie MŠ SR, kde sa predovšetkým 

rokovalo o hodnotení dodrţania kritérií akreditačných spisov na habilitačné konanie a 

vymenúvanie profesorov, 

f) podal informácie týkajúce sa akreditácie v študijnom odbore verejné zdravotníctvo a 

anestéziológia a resuscitácia (predpokladaný termín priznaných práv - začiatok mája), 

g) informoval o spolupráci medzi JLF UK v Martine a LF UK v Bratislave pri 

zabezpečovaní doktorandského štúdia, 

h) za oblasť špecializačného  štúdia predloţil a vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi 

schváliť: 

- ţiadosť Izabely Rácovej, všeobecnej sestry na gynekologicko – pôrodníckom 

oddelení FNsP Ţilina o zaradenie do štúdia v špecializačnom odbore 

„Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie. Uchádzačka nemá splnené 

kritéria pre zaradenie do špecializačného štúdia, 

i) predloţil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. Imricha Jonnera, primára IV. oddelenia pneumológia 

a ftizeológie v Národnom ústave pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie 

Vyšné Hágy, za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia  

odbore pneumológia a ftizeológia na JLF UK v Martine, 

j) informoval o preloţení termínu Laparoskopického kurzu na Urologickej   klinike    

JLF UK a   UNM z mesiaca apríl na mesiac jún, 

k) podal informácie z pracovného stretnutia zástupcov vzdelávacích ustanovizní (SZU v 

Bratislave, LF UK v Bratislave, JLF UK v Martine) s riaditeľkou odboru 

zdravotníckeho vzdelávania, ktoré sa konalo 22. 3. 2011 v Bratislave,   

l) informoval o ţiadostiach týkajúcich sa preplácania nákladov spojené so 

špecializačným štúdiom pre zamestnancov JLF UK v Martine  zaradených do štúdia 

na iných vzdelávacích ustanovizniach. Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi návrh 

schváliť. 

 

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

a) predloţil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh členov výberových 

komisií pre vypísané výberové konania – prijaté uznesenie č. 6/5/2011 a prijaté 

uznesenie č. 7/5/2011: 

- na obsadenie dvoch funkčných miest profesorov v odbore vnútorné choroby, 

- na obsadenie funkčného miesta profesora v odbore biológia, 

- na obsadenie funkčného miesta profesora v odbore ošetrovateľstvo, 

- na obsadenie funkčného miesta profesora v odbore lekárska, klinická a 

farmaceutická biochémia, 

- na obsadenie funkčného miesta docenta v odbore ošetrovateľstvo, 

- na obsadenie funkčného miesta docenta v odbore biológia, 

- na obsadenie funkčného miesta docenta v odbore farmakológia, 

- na obsadenie funkčného miesta docenta v odbore lekárska biofyzika, 

- na obsadenie miesta odborného asistenta na Očnej klinike na kratší pracovný čas. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predloţila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- ţiadosť J. Repkovej, študentky 5. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo, o prerušenie štúdia na dobu jedného roka, 
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- ţiadosť Z. Hoštákovej, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo, o uznanie skúšky z predmetu Základy ošetrovateľstva vykonanej v 

predchádzajúcom štúdiu na TU A. Dubčeka v Trenčíne. Vedúca Ústavu 

ošetrovateľstva JLF UK v Martine odporúča skúšku uznať, 

- ţiadosť Ch. Freberg Aas, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo, o prerušenie štúdia na dobu jedného roka, 

- ţiadosť uchádzačky o štúdium na JLF UK v Martine o zmenu študijného 

programu na prihláške, 

b) informovala, ţe 16. 5. 2011 sa uskutoční na 1. Lekárskej fakulte UK v Prahe 

zasadnutie Koordinačnej rady MEFANETu, 

c) informovala o účasti študentov z Martinského klubu medikov na Európskom 

regionálnom meetingu v Katalánsku v rámci stretnutia spolkov študentov medicíny 

Európy, 

d) informovala o výučbe praktickej časti predmetu Rodinné lekárstvo v 5. ročníku štúdia 

v NEDu v Ľubochni v AR 2010/2011, 

e) predloţila  a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť ţiadosť prezidentky 

ANSA – Association of Norwegian Student Abroad, o udelenie dekanského voľna 

v termíne 17. 5. 2011 pri príleţitosti osláv Ústavy Nórskeho kráľovstva, 

f) informovala o akceptovaní prihlášky uchádzača Štefana Haršányiho o štúdium na JLF 

UK v Martine v študijnom programe všeobecné lekárstvo, ktorá bola v termíne 

elektronicky vyplnená, bol zaplatený poplatok a podací lístok z pošty zo dňa 21. 2. 

2011 bol predloţený na študijnom oddelení. Prihláška poštou nebola doručená, 

prebieha reklamácia – pošta potvrdila stratu zásielky, ďalšia uchádzačka o štúdium 

všeobecného lekárstva Eva Ilavská, ktorá poslala prihlášku iba poštou, predloţila 

potvrdenie pošty o strate zásielky, platba bola uhradená v stanovenom termíne, 

prihláška sa tieţ akceptuje, 

g) predloţila návrh na ocenenie študentov študujúcich v jazyku slovenskom aj anglickom 

primátorom mesta Martin A. Hrnčiarom, 

h) predloţila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh poplatku 15 € za 

promócie v akademickom roku 2010/2011 pre študentov študujúcich v jazyku 

slovenskom. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predloţila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť Štatút a organizačný 

poriadok Akademickej kniţnice a audiovizuálneho strediska JLF UK v Martine – 

prijaté uznesenie č. 8/5/2011, 

b) predloţila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť s pripomienkami 

Výpoţičný poriadok Akademickej kniţnice a audiovizuálneho strediska JLF UK 

v Martine – prijaté uznesenie č. 9/5/2011, 

c) informovala o výsledku Komenského zbierky kníh, 

d) informovala o počte prihlásených uchádzačov o doškoľovacie kurzy k prijímacím 

skúškam pre akademický rok 2011/2012, 

e) predloţila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na uzavretie dohôd 

o hmotnej zodpovednosti s vybratými študentmi študujúcimi v jazyku anglickom na 

študijné účely v mimopracovnom čase pre sprístupnenie učební na Malej Hore 4, 

f) predloţila návrh príkazu dekana JLF UK v Martine – Vykonanie a zabezpečenie účasti 

zamestnancov JLF UK v Martine na školení z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

a poţiarnej ochrany – prijaté uznesenie č. 10/5/2011, 
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g) informovala, ţe 28. 4. 2011 sa uskutoční v Aule Magna JLF UK na Malej Hore 4A 

školenie k ochrane osobných údajov, 

h) predloţila ţiadosť o nenávratnú sociálnu výpomoc. Dekan JLF UK poveril tajomníčku 

fakulty preverením ţiadosti, 

i) informovala o liste generálneho riaditeľa Sekcie vysokých škôl MŠVVŠ SR, ktorý sa 

týka rozpisu dotácie na štipendiá doktorandov, 

j) predloţila správu z kontroly platieb študentov študujúcich v jazyku anglickom, 

k) informovala o zaslaní prvej výzvy na predkladanie dokladov z návštevy kultúrneho 

podujatia na vyplatenie príspevku zo Sociálneho fondu JLF UK, 

l) informovala o pridelení beţnej dotácie na mesiac apríl 2011, 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. J. Danko, CSc. 

a) oznámil, ţe potrebné ešte raz prepočítať kvality vedecko-výskumnej činnosti 

profesorov a docentov JLF UK na základe Hirschovho indexu, 

b) informoval, ţe sa môţu začať práce na obstaranie dodávateľa pre zhotovenie štúdie na 

vybudovanie areálu predklinických disciplín a centrálneho zverinca v lokalite Malá 

Hora. 

 

prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc. 

a) informovala o termíne ďalšieho zasadnutia Akademického senátu JLF UK v Martine, 

ktoré sa uskutoční 2. mája 2011. Zároveň poţiadala vedenie fakulty o včasné 

predloţenie materiálov, ktoré je potrebné rozposlať členom AS JLF UK v Martine, 

b) informovala o počte predloţených projektov VEGA a KEGA na posúdenie Etickej 

komisie JLF UK. 

 

prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD. 

a) informovala o problémoch pri zadávaní habilitačných prác do Akademického 

informačného systému, 

b) informovala o akreditácii teoretických a predklinických pracovísk JLF UK na 

vykonávanie pokusov na zvieratách na vyzvanie Štátnej veterinárnej a potravinovej 

správy SR, 

c) informovala o spôsobe komunikácie s firmami, ktoré ponúkajú prezentácie produktov 

alebo sluţieb pre študentov alebo zamestnancov JLF UK v Martine. 

 

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

a) podal informácie z diskusného TREND CSR Fóra, ktoré sa konalo 5. 4. 2011 v 

Bratislave. 

  

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

V Martine dňa 18. 5. 2011 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

            dekan JLF UK 


