
 

 
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE 

Malá Hora 4A, 036 01  Martin 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a  č. 10/2012 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 

konaného dňa 07. mája 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní: prof. MUDr. J. Danko, CSc., prof. MUDr. P. Galajda, CSc., doc. MUDr. R. 

Péčová, PhD., prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD., doc. RNDr. E. Halašová, 

PhD., Ing. Ľ. Červeňová, doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. prof. 

Ospravedlnený: doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

 

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

          A.Antošíková, predsedníčka 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 JLF UK  

K bodu 1) 

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

dňa 23. apríla 2012 a konštatoval, že všetky uznesenia sú splnené alebo sa priebežne plnia. 

 

K bodu 2) 

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

a) predložil ponuku o nadviazanie spolupráce Keimyung univerzity so slovenskými 

univerzitami v oblasti medicíny, umenia aj v oblasti technických odborov, 

b) informoval o vyhlásení súťaže vedeckých prác „Cena Arnolda Beckmana 2012“, ktorú 

vyhlasuje spoločnosť Beckmann Coulter spoločne s Českou spoločnosťou pre 

biochémiu a molekulárnu biológiu, 

c) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť prednostu 

Neonatologickej kliniky JLF UK a UNM o finančnú podporu zahraničnej služobnej 

cesty do Turecka v dňoch 5. – 9. októbra 2012, 

d) predložil žiadosť prorektora UK doc. RNDr. J. Pekára, PhD. o predkladanie návrhov 

na udelenie Akademickej pochvaly rektora UK za vynikajúce plnenie študijných 

povinností počas celého štúdia absolventovi univerzity a o predkladanie návrhov na 

udelenie Ceny rektora za vynikajúcu diplomovú prácu – prijaté uznesenie č. 

1/10/2012, 

e) predložil žiadosť Mgr. Vladimíra Blahutu o umožnenie realizácie výskum 

u vysokoškolských študentov medicíny a ošetrovateľstva na JLF UK v Martine, 

f) predložil ponuku Slovensko-Filipínskej obchodnej komory na stáže pre študentov 

medicíny, 

g) informoval o počte schválených grantov APVV za JLF UK Radou APVV pre lekárske 

vedy. 

 

K bodu 3) 

prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD. 

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

Ceny dekana za prácu publikovanú v časopise s impakt faktorom – Ing. Z. Tatarkovej, 

PhD., 

b) informovala, že bolo podaných 23 žiadostí o dotáciu VEGA MŠVVaŠ SR so 

začiatkom riešenia v r. 2013, 

c) informovala, že z 54 podaných žiadostí o Grant UK na rok 2012 bolo úspešných 27 

žiadateľov (finančné prostriedky pridelené na bežný výdavky sú vo výške 24700 €). 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť žiadosť MUDr. A. Šujanskej, doktorandky dennej formy v študijnom odbore 

7.1.10. pediatria o súhlas s absolvovaním zahraničného pobytu v nemocnici Sant 

Andrea v Ríme v dňoch 14. 5. 2012 – 29. 6. 2012, 

b) podal informácie o príprave workshopu ORPHEUS, ktorý sa uskutoční v dňoch 11. - 

13. 10. 2012 na JLF UK v Martine – prijaté uznesenie č. 2/10/2012, 

c) informoval, že 09. mája 2012 sa uskutoční XXXIII. ročník ŠVK, 

d) za rigorózne konanie predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť 

žiadosť Mgr. S. Tomášovej o vyradenie z evidencie rigorózneho konania, 
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e) za oblasť ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov predložil a Vedenie JLF 

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. Z. Teremovej, lekárky všeobecnej ambulancie pre deti 

a dorast, Kanianka, za školiteľku pre lekárov zaradených do špecializačného 

štúdia v odbore  pediatria na JLF UK v Martine a za školiteľku pre lekárov 

zaradených do certifikačnej prípravy na výkon certifikovanej pracovnej 

činnosti dorastové lekárstvo na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. J. Szilágyiovej, lekárky všeobecnej ambulancie pre deti a dorast 

v Novosade, za školiteľku pre lekárov zaradených do certifikačnej prípravy na 

výkon certifikovanej pracovnej činnosti dorastové lekárstvo na JLF UK 

v Martine, 

- menovanie MUDr. M. Žiaranovej, lekárky všeobecnej ambulancie pre deti 

a dorast v Trebišove, za školiteľku pre lekárov zaradených do certifikačnej 

prípravy na výkon certifikovanej pracovnej činnosti dorastové lekárstvo na JLF 

UK v Martine, 

f) informoval, že v štádiu posudzovania je návrh prípravy žiadosti o akreditáciu 

špecializačného študijného programu pre zdravotnícke povolanie lekár – revízne 

lekárstvo – s odborným garantom doc. MUDr. V. Švihrovou, PhD. V prípade úspešnej 

žiadosti, by JLF UK bola jedinou vzdelávacou ustanovizňou realizujúcou tento 

študijný program, 

g) informoval, že oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov 

pripravilo návrh na úpravu vyhlášky MZ SR č. 31/2006 o úhrade za ďalšie 

vzdelávanie ako pracovný materiál pre pracovnú skupinu AK MZ SR, 

h) informoval o prípravy žiadosti o opätovnú akreditáciu špecializačného študijného 

programu pre špecializačný odbor gastroenterológia, 

i) predložil návrh formálnej stránky certifikátu o spôsobilosti na výkon certifikovanej 

pracovnej činnosti. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť 

- žiadosť M. Sapoch, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na dobu 1 semestra, 

b) informovala o nedostatkoch vyskytujúcich sa pri vypracovaní mesačných výkazov za 

výučbu študentov v anglickom jazyku – prijaté uznesenie č. 3/10/2012, 

c) predložila žiadosť študentov v jazyku anglickom o sprístupnenie učebne na štúdium na 

Malej Hore 4 vo večerných hodinách. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

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

komisií pre prijímacie skúšky pre akademický rok 2012/2013 – prijaté uznesenie č. 

4/10/2012, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh organizačných 

pokynov, ktoré budú zasielané uchádzačom prijímacieho konania pre akademický rok 

2012/2013 pre študijný program všeobecné lekárstvo a nelekárske študijné programy – 

prijaté uznesenie č. 5/10/2012,  
c) informovala, že 4. 6. 2012 sa uskutoční stretnutie členov dozorných komisií pre 

prijímacie konanie pre akademický rok 2012/2013 s prodekanmi, pracovníkmi Ústavu 

informačných technológií a študijného oddelenia,  

d) predložila pripomienky k dodatku č. 1 k Štipendijnému poriadku UK v Bratislave, 

e) informovala o počte prihlásených uchádzačov o štúdium na JLF UK v študijnom 

programe Zubné lekárstvo, 
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f) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi vyhovieť žiadostiam o zmenu 

termínu prijímacej skúšky v týždni od 11. do 14. 6. 2012,  

g) predložila návrh zverejňovania výsledkov prijímacieho konania pre AR 2012/2013, 

h) informovala o výsledkoch odovzdávania diplomových prác v študijnom programe 

Všeobecné lekárstvo, 

i) predložila žiadosti študentiek študijného programu všeobecné lekárstvo B. Bónovej 

a M. Kornhauserovej o neskorší zápis do ďalšieho roku štúdia,  

j) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť L. Šaradinovej, 

uchádzačky o štúdium študijného programu verejné zdravotníctvo o zrušenie prihlášky 

a vrátenie uhradeného poplatku za prijímaciu skúšku, 

k) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť L. Rampášekovej, 

uchádzačky o štúdium študijného programu verejné zdravotníctvo na JLF UK 

v Martine o úpravu času trvania prijímacích skúšok. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predložila oznámenie o vykonaní protipožiarnej kontroly dňa 7. mája 2012, 

b) informovala, že bol na Rektorát UK zaslaný prehľad zmlúv uzatvorených v období od 

19. 10. 2011 do 13. 04. 2012, ktorých zmluvná cena bola vyššia než 12 000 € s DPH 

a boli zverejnené v CRZ, 

c) predložila analýzu príjmov a výdavkov za doškoľovacie kurzy k prijímacím skúškam 

v r. 2012, 

d) predložila žiadosť o vyjadrenie k zisteným nedostatkom na základe vykonaného 

vládneho auditu A443 K2826 zamestnancami Správy finančnej kontroly Bratislava na 

Jesseniovej LF UK v Martine k projektu č. 26250120025 dňa 27. apríla 2012 – prijaté 

uznesenie č. 6/10/2012, 

e) predložila prehľad „Čerpanie výdavkov na mobilné telefóny a úhrada za prekročenie 

za obdobie od júna 2011 do marca 2012 – prijaté uznesenie č. 7/10/2012, 

f) predložila kladné rozhodnutie MZ SR o uchovávaní a manipulácii s liekmi  s obsahom 

omamných látok a psychotropných látok pri výskume, výučbe a expertíznej činnosti 

pre Ústav lekárskej biofyziky JLF UK v Martine, 

g) informovala o stave vybavovania Kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku – 

budovy bývalého Dekanátu JLF UK, na Záborského ul., 

h) predložila požiadavku doc. RNDr. M. Brozmanovej, PhD. na nákup chovných setov 

pre králiky podľa novej legislatívy 23/2009 – prijaté uznesenie č. 8/10/2012. Vedenie 

JLF UK odporučilo dekanovi, aby sa na úhrade zvýšených výdavkov spolupodieľali 

pracoviská, ktoré realizujú výskum z prostriedkov grantov, 

i) informovala, že hodnotiteľská komisia MŠVVaŠ SR posudzovala publikácie 

evidované v centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti za vykazovacie 

obdobie 2010. Štyri publikácie z JLF UK komisia odporučila preradiť do inej 

kategórie. 

 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

V Martine dňa  18. 5. 2012 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

            dekan JLF UK 


