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Z á p i s n i c a  č. 9/2011 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 

konaného dňa 13. júna 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., Ľ. Červeňová 

       

 

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 

Ospravedlnená: prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc. 
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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 

 6. Školenie vedúcich pracovníkov o predpisoch BOZP a OPP 

K bodu 1) 

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

dňa 31. mája 2011 a konštatoval: 

- splnené uznesenie č. 1/8/2011 – spracovanie analýzy nákladov na prevádzku 

telefónov a faxov na pracoviskách JLF UK v Martine, 

- uznesenie č. 2/8/2011 – žiadosť o schválenie za školiteľku doktorandského 

štúdia bude predložená na zasadnutie Vedeckej rady JLF UK v Martine, 

- uznesenie č. 3/8/2011 – návrh Študijného poriadku ďalšieho vzdelávania na 

JLF UK v Martine bude predložený na zasadnutie Akademického senátu JLF 

UK, 

- splnené uznesenie č. 4/8/2011 – výberové konania, 

- splnené uznesenie č. 5/8/2011 – schválenie analýzy príjmov a výdavkov za 

doškoľovacie kurzy k prijímacím skúškam v roku 2011, 

- splnené uznesenie č. 6/8/2011 – zriadenie komisie pre otváranie obálok na 

cenové ponuky prenájmu budovy bývalého Dekanátu JLF UK, 

- splnené uznesenie č. 7/8/2011 – spracovanie analýzy nákladov na energiu, 

svetlo a kúrenie v jednotlivých budovách JLF UK, 

- priebežné plnenie uznesenia č. 8/8/2011 - povinnosť všetkých vedúcich 

pracovníkov ústavov, kliník, účelových zariadení a informačných pracovísk 

JLF UK v Martine, aby pred každým semestrom akademického roka zverejnili: 

sylaby premetu, štátnicové otázky, témy záverečných prác, atď. 

 

K bodu 2) 

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

a) informoval o návrhoch zníženia deficitov mzdových prostriedkov na niektorých 

pracoviskách JLF UK v Martine a poveril tajomníčku fakulty vypracovaním analýzy 

vývoja počtu zamestnancov na Dekanáte JLF UK v rokoch 2001 – 2011 – prijaté 

uznesenie č. 1/9/2011. 

 

K bodu 3) 

prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD. 

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

Ceny dekana za práce publikované v časopisoch s impakt faktorom – RNDr. J. 

Hatokovi, PhD. a MUDr. K. Dókušovi, PhD., 

b) informovala o začatí habilitačného konania PharmDr. M. Obložinského, PhD., 

odborného asistenta z Katedry bunkovej a molekulárnej biológie liečiv Farmaceutickej 

fakulty UK v Bratislave v študijnom odbore 7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická 

biochémia, 

c) predložila a vedenie JLF UK schválilo návrh na menovanie prof. MUDr. J. Danka, 

CSc. za člena rady APVV, 

d) predložila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi predložiť návrh na schválenie prof. 

MUDr. P. Galajdu, CSc. na nového člena komisie KEGA.   
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prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť: 

- žiadosť Mgr. Jany Jurečekovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia o prerušenie 

doktorandského štúdia od 1. 7. 2011 do 31. 10. 2011 z dôvodu študijného 

pobytu v USA, 

b) predložil žiadosť o menovanie školiteľa – špecialistu prof. MUDr. Jána Klimenta, 

CSc. pre MUDr. R. Dušenku, doktoranda dennej formy štúdia v študijnom odbore 

7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia – prijaté uznesenie č. 2/9/2011, 

c) informoval o predbežne pridelených 17 miestach pre JLF UK v Martine na obsadenie 

denných doktorandov v akademickom roku 2011/2012, 

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

schváliť: 

- menovanie MUDr. Erika Chorváta, vedúceho lekára Urologického oddelenia 

Nemocnice Poprad, a. s., za školiteľa pre lekárov zaradených do 

špecializačného štúdia  v odbore urológia na JLF UK v Martine, 

e) podal informácie o plánovanej akcii špecializačného štúdia: 

- 20. 6. 2011 – 24. 6. 2011 – kontaktná časť vzdelávacieho programu sústavného 

vzdelávania pre sestry „ošetrovateľská starostlivosť o pacienta so stómiou“, 

f) informoval, že JLF UK v Martine získala akreditáciu pre realizáciu špecializačného 

študijného programu pre odbor pediatrická pneumológia a ftizeológia 

(subšpecializácia s trvaním 3 rokov) a certifikačného študijného programu pre 

kategóriu lekár dorastové lekárstvo (príprava trvá 4 mesiace). 

 

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

a) informoval o vypísaní výberových konaní na obsadenie - prijaté uznesenie č. 

3/9/2011: 

- pracovného miesta vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta na 

Neurochirurgickej klinike JLF UK a UNM, 

- troch funkčných miest docentov na Ústave verejného zdravotníctva JLF UK. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila a vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť E. H. Vaageho, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o možnosti zaplatenia a vykonania len 

jednej skúšky po zapísaní sa po prerušení štúdia, 

b) predložila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť R. Sharif, študentky 6. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo - výučba v jazyku anglickom o vrátenie 450 €, ktoré zaplatila za 

vydanie diplomu, vzhľadom na zmenu poplatku na 50 €, 

- žiadosť študentov Univerzity tretieho veku o možnosti zúčastniť sa slávnostnej 

promócie v talároch, 

c) predložila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi zobrať na vedomie: 

- žiadosť L. O. Sveena, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v anglickom jazyku o zanechaní štúdia na JLF UK,  

d) predložila návrhy na udelenie Ceny rektora za najlepšiu diplomovú prácu, 

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

rady JLF UK v Martine návrh prof. MUDr. Petra Bánovčina, CSc. o doplnenie prof. 
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MUDr. Alexandra Jurka, DrSc. do skúšobnej komisie predmetu pediatria pre štátne 

záverečne skúšky v akademickom roku 2011/2012 – prijaté uznesenie č. 4/9/2011, 

f) informovala, že 1. 7. 2011 sa uskutočnia v Aule Magna promócie absolventov JLF UK 

v Martine, 

g) informovala, že do 24. 6. 2011 je potrebné zaslať návrh na udelenie Ceny dekana za 

najlepšie študijné výsledky, ktorá bude odovzdaná na promóciách absolventov JLF 

UK v Martine. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predložila informáciu o výsledkoch osobného pohovoru na pracovné miesta 

projektových manažérov do Kancelárie Európskych a národných projektov JLF UK 

v Martine konaného dňa 2. a 3. júna 2011, 

b) predložila zoznam zamestnancov, s ktorými JLF UK v Martine uzatvorila dohody 

o pracovnej činnosti od 1. 6. 2011 do 31. 8. 2012 v rámci prípravy akreditačného spisu  

študijného programu Zubné lekárstvo, 

c) predložila analýzu nákladov na energiu, svetlo a kúrenie v jednotlivých budovách JLF 

UK v Martine. Vedenie JLF UK odporúča dekanovi hľadať pre Ústav molekulovej 

biológie JLF UK v Martine nové priestory s nižšími režijnými a prevádzkovými 

nákladmi – prijaté uznesenie č. 5/9/2011, 

d) predložila a vedenie JLF UK odporučilo zobrať na vedomie analýzu nákladov na 

prevádzku telefónov a faxov na jednotlivých pracoviskách JLF UK (mobilné, VoIP, 

pevné linky). Vedenie JLF UK v Martine rozhodlo, že s účinnosťou od mesiaca jún 

2011 sa bude prekročenie čerpania týchto výdavkov zosobňovať s výnimkou 

odôvodnených mimoriadnych prípadov – prijaté uznesenie č. 6/9/2011, 

e) informovala o pridelení bežnej dotácie na mesiac jún 2011, 

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

Kanex Slovakia, s.r.o. pre predmet zákazky „Čistiace prostriedky pre UK“, 

g) informovala, že bola podpísaná rámcová dohoda medzi UK v Bratislave a 

spoločnosťou SLOVPAP Slovakia s.r.o. pre predmet zákazky „Hygienické potreby“, 

h) informovala, že bola podpísaná rámcová dohoda medzi UK v Bratislave a 

spoločnosťou Clean tonery, s.r.o. pre predmet zákazky „Tonery a náplne do tlačiarní“, 

i) informovala, že z dôvodu výpovede poskytovateľa pracích a čistiacich služieb si môže 

JLF UK v Martine realizovať verejné obstarávanie na uvedený predmet zákazky 

formou rokovacieho konania,  

j) predložila analýzu cenových ponúk na prenájom nebytových priestorov - budovy 

bývalého Dekanátu JLF UK na Záborského ul. č. 2 v Martine. Vedenie JLF UK 

odporučilo dekanovi fakulty rokovať so zástupcami všetkých spoločností, ktoré 

predložili cenové ponuky – prijaté uznesenie č. 7/9/2011, 

k) informovala o záveroch kontroly Štátnej veterinárnej správy na pracoviskách JLF UK, 

l) predložila návrh na doplnenie časti Ročenky pre akademický rok 2011/2012 týkajúcej 

sa histórie JLF UK v Martine. Dekan JLF UK poveril členov vedenia, aby do 14. 6. 

2011 predložili návrhy na doplnenie údajov za svoje úseky do uvedenej tabuľky – 

prijaté uznesenie č. 8/9/2011, 

m) predložila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh finančnej podpory 

vo výške 1 000 € hádzanárskemu klubu SLAVIA MEDIK MARTIN. Finančný 

transfer bude podliehať dodatočnému schváleniu v Akademickom senáte JLF UK 

v Martine – prijaté uznesenie č. 9/9/2011. 
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K bodu 5) 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila žiadosť študentov študujúcich v jazyku anglickom o zabezpečenie 

ubytovania na Vysokoškolskom internáte JLF UK v Martine pre akademický rok 

2011/2012. Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi požiadať prof. MUDr. A. 

Stránskeho o predloženie potrebného počtu ubytovacích miest pre novoprijatých 

študentov študujúcich v jazyku anglickom na VI JLF UK, 

b) podala informácie zo stretnutia so študentmi študujúcimi v jazyku anglickom. 

 

K bodu 6) 

Na zasadnutí Vedenia JLF UK dňa 13. 06. 2011 sa uskutočnilo školenie vedúcich 

pracovníkov o predpisoch na zaistenie BOZP a OPP pre rok 2011 spojené s preskúšaním. 

 

 

 

 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

V Martine dňa  20. 6. 2011 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

            dekan JLF UK 

 


