
 

 
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. 11/2012 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 

konaného dňa 22. máj 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

MUDr. O. Osina, PhD., prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD., doc. RNDr. E. 

Halašová, PhD., Ing. Ľ. Červeňová 

Ospravedlnení: prof. MUDr. P. Galajda, CSc., doc. MUDr. R. Péčová, 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 

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

  5. Rôzne 

K bodu 1) 

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

dňa 07. mája 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 Katedry germanistiky FF Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave na 

zakúpenie si učebnice „Deutsch für Physiotheraputen“, 

b) podal informácie zo zasadnutia Kolégia rektora UK, ktoré sa konalo 21. 5. 2012 

týkajúce sa najmä:  

- počtu doktorandov pre AR 2012/2013 (30),  

- ubytovania študentov UK, 

- centrálneho verejného obstarávania, 

- kontrolnej činnosti na UK v Bratislave, ktorú vykonal NKÚ, 

- programu ERASMUS, 

- stretnutia vedení fakúlt s vedením UK dňa 27. 6. 2012. 

 

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 – prof. MUDr. K. 

Adamicovej, PhD., 

b) informovala, že bolo predložených 12 žiadostí o dotáciu KEGA MŠVVaŠ SR so 

začiatkom riešenia v r. 2013, 

c) predložila analýzu o účasti odborných asistentov s PhD./CSc. na riešení projektov 

VEGA, KEGA, MZ SR a APVV – prijaté uznesenie č. 1/11/2012. 

 

prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD. v zastúpení prof. MUDr. P. Galajdu, CSc. 

a) za oblasť doktorandského štúdia informovala o výsledkoch z I. ročníka konferencie 

doktorandov UK, ktorá sa konala 16. mája 2012, 

b) predložila prehľad uchádzačov, ktorí si podali prihlášky na prijímacie pohovory pre 

akademický rok 2012/2013 na doktorandské štúdium na JLF UK,  

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť MUDr. M. Haška, 

doktoranda dennej formy štúdia v študijnom  odbore 7.1.9. gynekológia a pôrodníctvo 

o zmenu témy: 

- pôvodná téma: Preeklampsia a jej skríning 

- navrhovaná téma: Včasná predikcia hypertenzných ochorení v tehotnosti 

d) za oblasť ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov predložila a Vedenie 

JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. J. Vyletelka, primára Oddelenia neurológie, FNsP Žilina, za 

školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore 

neurológia na JLF UK v Martine, 

e) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť: 

- MUDr. M. Ďuricu zaradeného do špecializačného štúdia v odbore infektológia 

o zmenu odboru na anestéziológia a intenzívna medicína z dôvodu zmeny 

pracovného zaradenia, 
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- MUDr. J. Podobu zaradeného do špecializačného štúdia v odbore vnútorné 

lekárstvo o vyradenie z evidencie účastníkov štúdia na JLF UK z dôvodu 

prestupu na Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave, 

f)  podala informácie o plánovaných akciách špecializačného štúdia: 

- 01. 06. 2012 – Ukončenie týždňového školiaceho kurzu v odbore verejné 

zdravotníctvo, 

- 04. 06. 2012 – 29. 06. 2012 – vzdelávacie aktivity v odbore patologická 

anatómia, 

- 04. 06. 2012 – Tematický kurz v odbore anestéziológia a intenzívna medicína, 

- jún 2012 – Tematický kurz – lymfómy (v rámci špecializačného štúdia 

v odbore hematológia a transfuziológia), 

g) informovala, že JLF UK v Martine získala akreditáciu pre realizáciu špecializačného 

študijného programu pre odbor pediatrická endokrinológia, diabetológia a poruchy 

látkovej premeny a výživy a pre odbor pediatrická gastroenterológia, hepatológia a 

výživa, 

h) informovala, že JLF UK v Martine získala opätovné akreditácie špecializačných 

študijných programov patologická anatómia a otorinolaryngológia, 

i) informovala, že na zasadnutí VR JLF UK v Martine dňa 21. 6. 2012 budú odovzdané 

diplomy o špecializácii. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 
a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť X. Harhajovej, 

študentky 2. Ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo o prerušenie štúdia do 

konca novembra 2012 zo zdravotných dôvodov,  

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť D. Dautiho, 

uchádzača o štúdium v študijnom programe všeobecné lekárstvo o náhradný termín 

prijímacieho konania a účasť na prijímacej skúške bez nostrifikovaného maturitného 

vysvedčenia, 

c) informoval, že je potrebné nahlásiť na Rektorát UK počet ročeniek v jazyku 

slovenskom a anglickom na akademický rok 2012/2013 – prijaté uznesenie č. 

2/11/2012,  
d) informoval, že je potrebné nahlásiť zástupcov zo zamestnaneckej a študentskej časti 

AS JLF UK, ktorí budú dohliadať na chod prijímacích skúšok pre AR 2012/2013 – 

prijaté uznesenie č. 3/11/2012, 

e) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť študentov 

Univerzity tretieho veku o možnosti zúčastniť sa slávnostnej promócie v talároch, 

f) podal informácie z pracovnej porady prodekanov IIKS, ktorá sa uskutočnila dňa 14. 5. 

2012. 

 

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

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na vypísanie 

výberového konania na obsadenie pracovného miesta odborného asistenta na Ústave 

ošetrovateľstva JLF UK v Martine – prijaté uznesenie č. 4/11/2012. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala, že sa v súčasnosti aktualizujú podklady pre Ročenku na akademický rok 

2012/2013 – prijaté uznesenie č. 5/11/2012, 

b) informovala, že dňa 1. 6. 2012 sa uskutoční Športový deň rektora UK, 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na zorganizovanie 

športového podujatia „O putovný pohár dekana JLF UK“ – prijaté uznesenie č. 

6/11/2012, 
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d) informovala, že na Akademický senát UK v Bratislave bola zaslaná žiadosť o udelenie 

súhlasu s nájmom nebytového priestoru v suteréne budovy Ústavu patologickej 

fyziológie JLF UK v Martine, 

e) informovala, že bolo zaslané vyjadrenie k zisteným nedostatkom z vládneho auditu 

vykonaného zamestnancami Správy finančnej kontroly Bratislava na Jesseniovej LF 

UK v Martine k projektu č. 26250120025 dňa 27. apríla 2012, 

f) informovala, že bolo zaslané stanovisko k žiadosti o sprístupnenie informácií 

týkajúcich sa problematiky IKT na JLF UK, 

g) informovala, že v dňoch 21. – 22. 05. 2012 sa na JLF UK uskutoční kontrola na mieste 

k projektu s kódom ITMS 26220120036 a názvom „Dobudovanie centra excelentnosti 

pre perinatologický výskum“ – prijaté uznesenie č. 7/11/2012, 

h) informovala, že sťahovanie AKASu sa uskutoční až po zariadení interiéru novostavby, 

i) predložila správu z kontroly platieb študentov študujúcich v jazyku anglickom – 

samoplatcov za výučbu v AR 2011/2012, 

j) predložila ponuku spoločnosti Albatros Media na 25 % zľavu na nákup kníh v e-shope 

spoločnosti, 

k) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo schváliť návrh na vyradenie fyzicky 

poškodených a neaktuálnych knižných titulov v AKASe – prijaté uznesenie č. 

8/11/2012,  

l) informovala, že v súvislosti s prípravou rozpisu rozpočtu na rok 2013 bol spracovaný 

prehľad o počte vydaných jedál študentom k 30. 4. 2012 a prehľad ubytovacích 

kapacít na študentských domovoch k 31. 10. 2011, 

m) predložila predbežnú kalkuláciu príjmov a výdavkov pre pripravovaný workshop 

ORPHEUS – prijaté uznesenie č. 9/11/2012, 

n) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi návrh na vyslovenie súhlasu s 

určením pozemkov na Záborského ul. za nepotrebný majetok predložiť na najbližšie 

zasadnutie Akademického senátu JLF UK – prijaté uznesenie č. 10/11/2012. 

 

K bodu 5) 

Ladislav Stodola 

a) informoval o probléme prihlasovania sa na skúšky v systéme AIS 2. Vedenie JLF UK 

odporučilo v prípade ak je systém nefunkčný, uskutočňovať zápisy na skúšky 

písomnou formou. 

 

Ing. Ľubica Červeňová 

a) informovala, že v dňoch od 9. do 13. júla 2012 sa v AULE JLF UK uskutoční 

„Martinská letná detská univerzitka“. 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 

V Martine dňa 01. 06. 2012 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

            dekan JLF UK 


