
 

 
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. 12/2012 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 

konaného dňa 04. júna 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, prof. MUDr. P. Galajda, CSc., doc. MUDr. 

R. Péčová, 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 

Ospravedlnená: A. Antošíková, predsedníčka študentskej časti 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 22. 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 opatrenia rektora UK č. 2/2012 na prevenciu nedostatkov zistených 

kontrolnou činnosťou na UK v Bratislave – prijaté uznesenie č. 1/12/2012, 

b) predložil návrh vedúceho Ústavu lekárskej biofyziky JLF UK na zmenu organizačnej 

štruktúry – prijaté uznesenie č. 2/12/2012, 

c) predložil žiadosť MUDr. P. Žiaka, PhD. na vypísanie výberového konania na 

obsadenie pracovného miesta výskumného pracovníka na Očnej klinike JLF UK 

a UNM – prijaté uznesenie č. 3/12/2012, 

d) predložil pozvánku na zasadnutie Výberovej komisie pre posúdenie projektových 

návrhov na vybudovanie univerzitných vedeckých parkov/výskumných centier – 

prijaté uznesenie č. 4/12/2012, 

e) predložil žiadosť Dr. R. Kollára týkajúcu sa účasti členov HK Slávia Medik na letnej 

časti III. Univerziády SR, 

f) predložil rozhodnutie Rady Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek 

o udelení prestížneho ocenenia BIELE SRDCE v kategórii SESTRA – PEDAGÓG 

doc. Mgr. M. Baškovej, PhD., 

g) predložil zoznam zamestnancov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so 

sídlom v Martine, ktorí zaistia prax pre študentov JLF UK, 

h) predložil žiadosť o zakúpenie a inštaláciu osobného počítača pre potreby Kliniky 

hrudníkovej chirurgie JLF UK a UNM, 

i) predložil žiadosť prof. MUDr. D. Dobrotu, CSc. o prijatí doc. Križanovej do 

zamestnania na dobu určitú – prijaté uznesenie č. 5/12/2012, 

j) informoval, že 6. júna 2012 sa uskutoční stretnutie dekanov lekárskych fakúlt SR, 

k) poveril Ing. Ľ. Červeňovú, tajomníčku JLF UK spracovaním zoznamu grantov, 

z ktorých by sa mohli čerpať prostriedky pre zorganizovanie workshopu ORPHEUS – 

prijaté uznesenie č. 6//12/2012, 

l) informoval, že poslanci mesta Martin na svojom zasadnutí dňa 28. mája 2012 schválili 

prevod pozemkov za Malou Horou 5 na Jesseniovu lekársku fakultu UK v Martine, 

m) predložil opatrenie rektora UK č. 2/2012 a jeho aplikáciu na JLF UK v Martine, 

n) predložil žiadosť prof. MUDr. D. Dobrotu, CSc. o schválenie zriadenia Centra 

translačnej medicíny na Ústave lekárskej biochémie JLF UK – prijaté uznesenie č. 

7/12/2012. 

 

K bodu 3) 

prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD. 

a) informovala, že v zmysle požiadavky prof. Gaplovského bola skompletizovaná 

databáza projektov JLF UK, ktoré sa riešili, resp. sa riešia za obdobie posledných cca 

10 rokov z dôvodu finalizácie databázy projektov UK vytvorenej v rámci projektu 

Centrum podpory transferu technológií, 

b) predložila návrh termínov zasadnutí VR JLF UK do konca kalendárneho roka 2012, 

t.j. 18. 10. 2012 a 13. 12. 2012 – prijaté uznesenie č. 8/12/2012, 

c) informovala, že sa pripravuje Hodnotiaca správa o úrovni vedecko-výskumnej činnosti 

JLF UK za rok 2011. 
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prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť: 

- žiadosť Ing. A. Štefánikovej, doktorandky dennej formy študijného programu 

7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia v kolektíve Cell Signalling 

Laboratory na Univerzite v Bologni, Taliansko, 

- žiadosť o menovanie školiteľa – špecialistu doc. MUDr. I. Soloviča, CSc., primára 

oddelenia pre liečbu respiračnej tuberkulózy a multirezistentných foriem 

tuberkulózy NÚTPCHaHCH vo Vyšných Hágoch pre Mgr. I. Porvazníka, 

doktoranda externej formy štúdia v študijnom odbore 7.3.2. farmakológia – prijaté 

uznesenie č. 9/12/2012, 

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

akademický rok 2012/2013 na doktorandské štúdium na JLF UK, termíny konania a 

komisie prijímacích pohovorov,  

c) informoval o návrhu novely Smernice rektora UK o doktorandskom štúdiu, ktorá by 

mala byť platná od 1. januára 2013, 

d) informoval, že je pripravená 1. informácia a pozývacie listy SR a ČR na workshop 

ORPHEUS, 

e) za oblasť ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov predložil a Vedenie JLF 

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. M. Moškovej, primárky Oddelenia neonatológie a JIRS 

FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica, za školiteľku pre lekárov zaradených 

do špecializačného štúdia v odbore neonatológia na JLF UK v Martine, 

f) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť: 

- MUDr. Ľ. Bosíkovej zaradenej do špecializačného štúdia v odbore 

diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy o predĺženie prerušenia 

štúdia z dôvodu pokračovania rodičovskej dovolenky,  

g) predložil návrh rozhodnutia o postupe JLF UK v Martine pri uznávaní odbornej praxe 

na účely špecializačného štúdia, 

h) informoval, že Oddelenie pre ďalšie vzdelávania zdravotníckych pracovníkov JLF UK 

v Martine plánuje v júni 2012 zorganizovať stretnutie odborných garantov všetkých 

študijných programov ďalšieho vzdelávania – prijaté uznesenie č. 10/12/2012. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 
a) informoval o počte prihlásených uchádzačov o štúdium na JLF UK v magisterskej 

forme štúdia študijného programu Verejné zdravotníctvo a študijného programu 

Pôrodná asistencia – prijaté uznesenie č. 11/12/2012.  

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť P. Lamancovej, uchádzačky o štúdium na JLF UK, o súhlas s účasťou 

na prijímacích skúškach bez maturitného vysvedčenia, 

- žiadosť Z. Šimkovej, uchádzačky o štúdium na JLF UK, o súhlas s účasťou na 

prijímacích skúškach bez maturitného vysvedčenia, 

- žiadosť L. Stachurovej, uchádzačky o štúdium na JLF UK, o náhradný termín 

prijímacieho konania z dôvodu, že v riadnom termíne prijímacích skúšok má 

štátnu skúšku, 

- žiadosť M. Machalovej, študentky 5. ročníka o individuálny študijný plán v 6. 

ročníku 

b) informovala o počte prihlásených uchádzačov na študijný program Zubné lekárstvo na 

AR 2012/2013 (130 uchádzačov), 

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

podmienok zápisu na JLF UK v Martine. 
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doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie žiadosti R. R. Barakata, študenta 1. 

ročníka a G. Berchika, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – 

výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia, 

b) informovala o ponuke na partnerskú spoluprácu s the Slovak Spectator – anglickým 

týždenníkom s možnosťou jeho predplatenia. Vedenie JLF UK neodporučilo využiť 

uvedenú ponuku, 

c) informovala o ponuke na spoluprácu s Faculty of Medicine, Keimyung University, 

Kórejská republika. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predložila rozhodnutie Obce Bystrička o povolení odstránenia stavby „lodenica s. č. 

37“ – prijaté uznesenie č. 12/12/2012, 

b) predložila zápisnicu OR Hasičského a záchranného zboru v Martine z protipožiarnej 

kontroly, ktorú vykonali zamestnanci HaZZ v Martine – prijaté uznesenie č. 

13/12/2012, 

c) informovala, že dňa 7. 6. 2012 sa uskutoční školenie administratívnych zamestnancov 

pracovísk JLF UK v Martine, 

d) predložila list týkajúci sa rozpisu finančných prostriedkov z dotácií ŠR a nedotačných 

zdrojov na úhradu výdavkov v r. 2012, ktoré boli zaslané jednotlivo na všetky 

pracoviská JLF UK – prijaté uznesenie č. 14/12/2012, 

e) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť kvalifikačné požiadavky 

na obsadenie pracovného miesta „vedúci oddelenia prevádzky JLF UK“ , 

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

pokynov XXV. ročníka športového dňa „O putovný pohár dekana JLF UK v Martine“, 

ktorý sa uskutoční dňa 28. 6. 2012, 

g) informovala o priebehu terénnych úprav pred teoretickými ústavmi na Malej Hore 4, 

h) podala 1. Informáciu o stretnutí LF ČR a SR, ktoré tento rok organizuje LF Univerzity 

Palackého v Olomouci v dňoch 15. – 16. novembra 2012, 

i) informovala o priebehu vyhlásenia súťaže na obstarávanie zvierat na JLF UK 

v Martine. 

 

K bodu 5) 

Prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc. 

a) informovala, že dňa 25. 6. 2012 sa uskutoční mimoriadne zasadnutie Predsedníctva 

AS JLF UK. 

 

prof. MUDr. J. Danko, CSc. 

a) informoval, že dňa 20. 6. 2012 sa uskutoční porada vedúcich ústavov, kliník, 

informačných pracovísk a účelových zariadení. 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 

V Martine dňa 15. 06. 2012 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

            dekan JLF UK 


