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Z á p i s n i c a  č. 7/2011 
zo zasadaní Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 

konaných v dňoch 6. mája 2011 a 16. mája 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

MUDr. P. Galajda, CSc., doc. MUDr. R. Péčová, PhD., prof. MUDr. A. 

Čalkovská, PhD., Ing. Ľ. Červeňová 

Ospravedlnený: doc. MUDr. O. Osina, PhD. (16. 5. 2011) 

 

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

 A. Antošíková, predsedníčka študentskej časti AS JLF UK 

 L. Stodola, podpredseda študentskej časti AS JLF UK 

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

Ospravedlnení: A. Antošíková (6. 5. 2011) 

                           L. Stodola (16. 5. 2011) 
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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 

K bodu 1) 

Dekan vykonal kontrolu uznesení zo zasadania Vedenia JLF UK konaného dňa 2. mája 2011 

a konštatoval: 

- splnené uznesenie č. 1/6/2011 – návrh na doplnenie nového študijného odboru 

7.1.20 anestéziológia a resuscitácia a obnovenie študijného odboru 7.4.2. 

verejné zdravotníctvo do II. kola prijímacieho konania, 

- uznesenia č. 2/6/2011 – návrh členov odborovej komisie v študijnom odbore 

7.1.20 anestéziológia a resuscitácia bude predložený na zasadnutie Vedeckej 

rady JLF UK, 

- uznesenie č. 3/6/2011 – žiadosť o schválenie školiteľov doktorandského štúdia 

v študijnom odbore 7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia na 

zasadnutie Vedeckej rady JLF UK, 

- splnené uznesenie č. 4/6/2011 – návrh na doplnenie základnej podmienky: 

uchádzač o dennú formu štúdia v študijnom programe pôrodná asistencia musí 

preukázať najmenej 1 rok odbornej zdravotníckej praxe po ukončení 

bakalárskeho štúdia a uchádzač o externú formu štúdia musí byť absolventom 

strednej zdravotníckej školy v príslušnom odbore do podmienok prijatia na 

štúdium magisterského študijného programu Pôrodná asistencia pre 

akademický rok 2011/2012, 

- splnené uznesenie č. 5/6/2011 – Výročná správa o hospodárení za rok 2010 

bola schválená Akademickým senátom JLF UK, 

- splnené uznesenie č. 6/6/2011 – podporné stanovisko členov Vedenia JLF UK 

týkajúce sa nezaplatenia faktúry za indexáciu dodávateľovi stavby Aula JLF 

UK. 

 

K bodu 2) 

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

a) predložil list „pripomienky k návrhu novely zákona o vysokých školách“, ktorý zaslali 

predsedovia študentských častí AS lekárskych fakúlt na Slovensku na Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu SR, 

b) predložil rozhodnutia o akreditácií špecializačných študijných programov 

v zdravotníckom povolaní lekár, 

c) informoval, že 19. mája 2011 sa uskutoční koordinačno-pracovné rokovanie na 

Ministerstve zdravotníctva SR na tému možných úprav smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií, 

d) informoval, že 17. mája 2011 ocení primátor mesta Martin troch nórskych študentov 

pri príležitosti osláv Dňa ústavy Nórskeho kráľovstva, 

e) informoval, že 17. mája 2011 organizuje Nórske veľvyslanectvo v spolupráci 

s Múzeom slovenskej dediny a nórskymi študentami v Martine oslavy Dňa ústavy 

Nórskeho kráľovstva, 

f) predložil oznámenie Ministerstva zdravotníctva SR, že žiadosť o nenávratný finančný 

príspevok bola vylúčená z hodnotiaceho procesu nakoľko žiadateľ Univerzita 

Komenského v Bratislave predložila v rámci výzvy dve žiadosti o NFP, čo je 

v rozpore s podmienkami uvedenými v časti „Forma pomoci a finančné vymedzenie“, 

g) informoval, že 13. 5. 2011 navštívi Jesseniovu lekársku fakultu UK v Martine minister 

zdravotníctva SR Ivan Uhliarik,  
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h) podal informácie z pracovného stretnutia na Rektoráte UK, ktoré sa uskutočnilo 5. 5. 

2011, 

i) informoval, že do 23. 5. 2011 je potrebné zaslať právnu analýzu právnikov 

zastupujúcich JLF UK v Martine v súvislosti s indexáciou, ktorú si uplatňuje 

dodávateľ stavby Aula JLF UK v Martine, 

j) predložil Výročnú správu o činnosti za rok 2010 a vedenie JLF UK odporučilo 

dekanovi ju ďalej predložiť na schválenie Akademickému senátu JLF UK– prijaté 

uznesenie č. 1/7/2011. 

 

K bodu 2) 

prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD. 

a) informovala, že 25. 5. 2011 sa uskutočnia habilitačné prednášky MUDr. V. Švihrovej, 

CSc. a MUDr. K. Biringera, CSc., 

b) predložila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh programu zasadnutia 

Vedeckej rady JLF UK v Martine, ktoré sa uskutoční 26. 5. 2011, 

c) informovala o tom, že bol vytvorený počítačový program, pomocou ktorého je možné 

prostredníctvom AKAS – zatiaľ len pre potreby vedenia JLF UK - získať hodnoty 

Hirschovho indexu vedecko-pedagogických zamestnancov JLF UK z databázy 

publikačnej činnosti UK, 

d) predložila potvrdenie prof. Ehringera z programu Medical students beyond frontiers 

o umiestnení 3 študentov na rakúskych klinikách, kde budú v mesiacoch júl a august 

absolvovať prax, 

e) informovala o výsledkoch výberového konania na letnú prázdninovú prax do 

Maďarska, ktoré sa uskutočnilo 10. 5. 2011. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť návrh listu pre Akreditačnú komisiu, poradného orgánu vlády SR o zmene 

spôsobilosti uskutočňovať študijný program v študijnom odbore 7.4.1. ošetrovateľstvo 

2. a 3. stupňa a spôsobilosti uskutočňovať habilitačné konania a konania na 

vymenúvanie profesorov v študijnom odbore 7.4.1. ošetrovateľstvo na JLF UK 

v Martine, 

b) za oblasť špecializačného  štúdia predložil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi 

schváliť: 

- menovanie MUDr. Pavla Šimurka, PhD., primára a prednostu Pediatrickej 

kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín, za školiteľa pre lekárov zaradených do 

špecializačného štúdia  odbore pediatria na JLF UK v Martine, 

c) informoval, že na zasadnutí Vedeckej rady JLF UK dňa 26. 5. 2011 budú 

odovzdávané diplomy o špecializácii v príslušných špecializačných odboroch, 
d) podal informácie o plánovaných akciách špecializačného štúdia:  

- 30. 5. – 10. 6. 2011 Školiaci kurz v odbore hematológia a transfuziológia pred 

špecializačnou  skúškou, 

- 1. 6. 2011 Tematický kurz lymfómy, 

- 1. 6. – 3. 6. 2011 Typizácia, grading a stading zhubných ochorení obličiek, 

vývodových močových ciest a močového mechúra,  

- 6. 6. – 8. 6. 2011 Základy hodnotenia renálnych biopsií pri ochoreniach 

glomerulov, tubulárneho aparátu a interstícia obličiek,  

- 13. 6. – 15. 6. 2011 Využitie metód histochémie, imunofluorescencie a 

elektrónovej mikroskopie pri vyšetrovaní renálnych biopsií, vrátane biopsií 

transplantovaných obličiek, 



3 

 

- 21. 6. – 24. 6. 2011 Nenádorové a nádorové ochorenia prsnej žľazy. typizácia, 

grading, a staging onkologických lézií, využitie imunohistochemických a in 

situ hybridačných techník pri stanovení prognostických faktorov zhubných 

nádorov prsnej žľazy, 

- 27. 6. – 29. 6. 2011 Diferenciálna diagnostika vybraných problematických 

nádorových lézií prsnej žľazy,    

- 6. 6. – 10. 6. 2011 Ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany, 

- 20. 6. – 24. 6. 2011 Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta so stómiou,  

e) predložil návrh študijného poriadku ďalšieho vzdelávania na JLF UK v Martine, ktorý bol 

vypracovaný na referáte špecializačného štúdia v zdravotníctve  v súvislosti s potrebou 

zapracovať legislatívne zmeny a praktické skúsenosti s realizácie špecializačného štúdia. 

Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi návrh študijného poriadku preštudovať a následne opäť 

predložiť na zasadnutie Vedenie JLF UK – prijaté uznesenie č. 2/7/2011, 
f) predložil spracovanú analýzu činnosti všetkých výskumných pracovníkov JLF UK za rok 

2010 a 2011,  
g) predložil návrh učebných plánov pre študijný odbor Zubné lekárstvo. Dekan JLF UK 

poveril prodekana prof. MUDr. P. Galajdu, CSc. spracovaním zoznamu učiteľov pre 

jednotlivé predmety v učebných plánoch uvedeného odboru a prípravou informačných 

listov k jednotlivým predmetom – prijaté uznesenie č. 3/7/2011. 

 

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

a) informoval o vypísaní výberových konaní na obsadenie týchto funkcií a funkčných miest - 

prijaté uznesenie č. 4/7/2011: 

- prednosta Kliniky infektológie a cestovnej medicíny JLF UK a UNM, 

- prednosta Urologickej kliniky JLF UK a UNM, 

- prednosta Ústavu klinickej biochémie JLF UK a UNM, 

- docent v študijnom odbore lekárska, klinická a farmaceutická biochémia, 

- profesor v študijnom odbore urológia, 

- profesor v študijnom odbore zubné lekárstvo. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila a vedenie JLF UK odporučilo zobrať na vedomie: 
- oznam S. Demovičovej, študentky 3. ročníka študijného programu 

ošetrovateľstvo o zanechaní štúdia na JLF UK, 

- zanechanie štúdia Tsai–I Pei, študentky 1. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo študujúcej v jazyku anglickom po výzve na zápis v súlade 

s § 66 ods. 4 Zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

- zanechanie štúdia J. R. Patel, študentky 5. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo študujúcej v jazyku anglickom po výzve na zápis v súlade 

s § 66 ods. 4 Zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

b) predložila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť I. M. A. Nilsen, študentky 3. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo študujúcej v jazyku anglickom o vrátenie preplatku na školnom vo 

výške 269 €, 

c) predložila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť Z. Jusufiovej, 

uchádzačky o štúdium na JLF UK o povolenie výnimky vykonať prijímacie skúšky 

bez predloženia maturitného vysvedčenia nakoľko maturuje na zahraničnej strednej 

škole a maturitné vysvedčenie získa až 1. 7. 2011, 
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d) predložila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi predložiť na zasadnutie Vedeckej 

rady JLF UK v Martine návrh skúšobných komisií štátnych záverečných skúšok 

v akademickom roku 2011/2012 – prijaté uznesenie č. 5/7/2011, 

e) predložila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi zobrať na vedomie návrh členov 

dozorných komisií pre prijímacie skúšky v akademickom roku 2010/2011  

f) predložila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi predložiť na zasadnutie Vedeckej 

rady JLF UK v Martine návrh študijných programov pre akademický rok 2011/2012 – 

prijaté uznesenie č. 6/7/2011, 

g) podala informácie z pracovnej porady študijných prodekanov na Rektoráte UK, ktorá 

sa konala 11. 5. 2011, 

h) predložila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi predložiť na zasadnutie 

Akademického senátu JLF UK návrh na doplnenie Vnútorného predpisu č. 19/2010 – 

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

štúdiom na UK v akademickom roku 2011/2012 a Vnútorného predpisu JLF UK č. 

11/2010 – Rozhodnutie dekana o výške školného a vybraných poplatkov spojených so 

štúdiom na JLF UK v Martine na akademický rok 2011/2012 – prijaté uznesenie č. 

7/7/2011, 

i) predložila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi vyhovieť novým žiadostiam 

o zmenu termínu prijímacej skúšky od 14. 6 do 17. 6. vzhľadom na to, že LF UPJŠ 

Košice má rovnaký náhradný termín ako JLF UK, 

j) predložila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi predložiť na zasadnutie 

Akademického senátu JLF UK návrh na študijné plány v magisterskom študijnom 

programe pôrodná asistencia v dennej a externej forme štúdia  – prijaté uznesenie č. 

8/7/2011. 

 

K bodu 3) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala, že 12. mája 2011 sa uskutoční slávnostná výročná členská schôdza ZO 

OZ PŠaV pri JLF UK v Martine, 

b) predložila odporúčanie výboru Základnej organizácie Odborového zväzu pracovníkov 

školstva a vedy na Slovensku pri JLF UK v Martine týkajúce sa vyplatenia 

jednorázovej sociálnej výpomoci pre p. Miroslava Baľaľu. Vedenie JLF UK 

odporučilo dekanovi podporiť stanovisko výboru ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine 

a vyplatiť jednorázovú sociálnu výpomoc vo výške 350 € zo sociálneho fondu, 

c) informovala, že na pracoviská JLF UK bol zaslaný oznam o potvrdení správnosti, 

resp. doplnení údajov do pripravovanej ročenky JLF UK na akademický rok 

2011/2012, 

d) predložila požiadavku MŠVVaŠ SR o predloženie aktuálnych údajov o počte 

vydaných jedál študentom od 1. 1. 2011 do 30. 4. 2011 za celú Univerzitu 

Komenského v Bratislave do 20. 5. 2011, 

e) informovala, že bola podpísaná kúpna zmluva medzi UK v Bratislave a spoločnosťou 

Kanex Slovakia s.r.o. pre predmet zákazky „Spotrebný materiál do kancelárie“, 

f) informovala, že bola podpísaná kúpna zmluva medzi UK v Bratislave a spoločnosťou 

Slovnaft, a,s. pre predmet zákazky „Pohonné hmoty“, 

g) informovala, že v novinách MY bol zverejnený inzerát na prenájom priestorov budovy 

starého dekanátu na Záborského ul., 

h) informovala o stave nákupu IKT techniky pre prijímacie skúšky na JLF UK v Martine 

na akademický rok 2010/2011. 

i) predložila Návrh metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu pracoviskám a 

súčastiam JLF UK na rok 2011 a zároveň informovala vedenie JLF UK o tom, že ku 
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kritériám a k ich váhovému podielu boli predložené z pracovísk určité pripomienky, 

ktoré komisia k rozpisu zapracovala do tabuliek rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu. 

Vedenie odporučilo návrh metodiky predložiť na schválenie Akademickému senátu 

JLF UK – prijaté uznesenie č. 9/7/2011, 

j) informovala o návrhu dekana JLF UK v Martine na rozdelenie finančných 

prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK na rok 2011. 

Vedenie odporučilo návrh dekana predložiť na schválenie Akademickému senátu JLF 

UK – prijaté uznesenie č. 10/7/2011. 
 

 

 

 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

V Martine dňa  30. 5. 2011 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

            dekan JLF UK 


