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Z á p i s n i c a  č. 15/2012 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 

konaného dňa 09. júla 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Galajda, CSc., doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

Ospravedlnená:     Ing. Ľ. Červeňová, doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

 

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

M. Kendra, predseda študentskej časti AS JLF UK 

MUDr. Anna Antošíková 

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

Ospravedlnený: M. Kendra 
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Program: 1. Kontrola uznesení 

2. Informácie a agenda dekana JLF UK 

 3. Informácie a agenda prodekanov JLF UK 

 4. Rôzne 

K bodu 1) 

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

dňa 25. júna 2012 a konštatoval, že všetky uznesenia sú splnené alebo sa priebežne plnia. 

Zároveň vykonal kontrolu priebežného plnenia uznesení za 1. polrok 2012. 

 

K bodu 2) 

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

a) predložil list prorektora UK prof. MUDr. D. Meška, PhD., v ktorom ďakuje za 

spoluprácu pri príprave seriálu o fakultách UK v časopise Naša univerzita, 

b) predložil žiadosť o zaslanie návrhu kandidátov na udelenie medaily MUDr. I. Stodolu, 

c) predložil a Vedenie JLF UK vzalo na vedomie návrh úsporných opatrení vedúceho 

Ústavu súdneho lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK v Martine, 

d) informoval, že krajským odborníkom MZ SR v odbore psychiatria pre Žilinský kraj je 

doc. MUDr. I. Ondrejka, PhD. 

 

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 – doc. RNDr. E. 

Halašovej, PhD., Ing. Z. Tatarkovej, PhD. a RNDr. M. Kovalskej. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť žiadosť o zmenu školiteľa v študijnom odbore 7.1.21. patologická anatómia 

a súdne lekárstvo pre Mgr. Karin Gemzovú: 

- pôvodný školiteľ: prof. MUDr. L. Plank, CSc., 

- navrhovaný školiteľ: doc. RNDr. Z. Lasabová, PhD., 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. L. Gajdošovej, všeobecnej lekárky pre dospelých, 

Chtelnica, za školiteľku pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v 

odbore všeobecné lekárstvo na JLF UK v Martine, 

c) podal informácie o plánovaných akciách špecializačného štúdia: 

- 04. 09. 2012 – Ukončenie programu sústavného vzdelávania pre zdravotnícke 

povolanie sestra – ošetrovateľská starostlivosť o pacienta so stómiou, 

- 05. 09. – 06. 09. 2012 – Kurz právnych predpisov v zdravotníctve (tretí cyklus 

v roku 2012), 

- 10. 09. – 21. 09. 2012 – Školiaci kurz v odbore všeobecné lekárstvo pred 

špecializačnou skúškou, 

- 10. 09. – 12. 10. 2012 - Školiaci kurz v odbore gynekológia a pôrodníctvo pred 

špecializačnou skúškou, 

- 12. 09. 2012 – zápis sestier do špecializačného študijného programu 

ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie, 

- 18. 09. 2012 – zápis sestier do špecializačného študijného programu 

ošetrovateľská starostlivosť v komunite, 

- 25. 09. 2012 – špecializačná skúška v odbore všeobecné lekárstvo – pre 

doplnkovú formu štúdia, 
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d) informoval, že dňa 29. 6. 2012 oddelenie pre ďalšie vzdelávanie na JLF UK v Martine 

odoslalo kompletný spis žiadosti o akreditáciu špecializačného študijného programu 

revízne lekárstvo pre zdravotnícke povolanie lekár, 

e) podal informácie zo stretnutie odborných garantov špecializačných študijných 

programov, ktoré sa uskutočnilo dňa 28. 6. 2012. 

 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť M. Dobrotkovej, prijatej uchádzačky na JLF UK o zmenu študijného 

programu, a to z verejného zdravotníctva na študijný program ošetrovateľstvo, 

- žiadosť Z. Danajovej, ktorá vykonala prijímaciu skúšku na študijný program 

pôrodná asistencia, o neskorší termín predloženia maturitného vysvedčenia k 

zápisu do 1. ročníka z dôvodu termínu opravnej maturitnej skúšky, 

b) informovala, že 5. 9. 2012 sa uskutoční kurz pre novoprijatých študentov do 1. ročníka 

na JLF UK v Martine, 

c) informovala, že 18. 9. 2012 sa uskutoční slávnostné otvorenie akademického roka 

2012/2013 na JLF UK v Martine, 

d) informovala, že 12. 7. 2012 sa uskutoční slávnostná promócia absolventov 

bakalárskych študijných programov, 

e) informovala o počtoch návratiek prijatých uchádzačov za jednotlivé študijné programy 

na JLF UK v Martine (176 návratiek na všeobecné lekárstvo, 61 návratiek na 

ošetrovateľstvo, 18 návratiek na verejné zdravotníctvo, 14 návratiek na pôrodnú 

asistenciu), 

f) informovala o príprave informácie o študijných programoch, ktoré sa budú realizovať 

na fakulte pre mimoriadne číslo časopisu Naša univerzita, 

g) informovala o príprave Ročenky pre AR 2012/2013. 

 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie oznam A. Ek, študentky 3. ročníka 

študijného programu všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o zanechaní 

štúdia,  

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť E. Soleymanpour, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o prerušení štúdia na 1 rok, 

- žiadosť R. Kveena, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o prerušení štúdia na 1 rok, 

- žiadosť K. I. Fijalkowskej, študentky 4. Ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na 1 rok, 

c) informovala o potrebe zvýšiť počet študijných skupín študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom pri stanovenom maximálnom počte študentov 

v študijnej skupine. Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi predložený návrh schváliť. 

 

 

K bodu 4) 

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

a) informoval, že je pripravená novela zákona o vysokých školách. 

 

prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD. a prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

a) predložili materiál analýzy personálneho zabezpečenia akreditovaných študijných 

odborov pre 3. stupeň vysokoškolského vzdelávania a pre habilitačné a vymenúvacie 
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konania z hľadiska veku garantov a spolugarantov v súvislosti s  komplexnou 

akreditáciou JLF UK v Martine v roku 2013. 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

V Martine dňa 16. 7. 2012 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

            dekan JLF UK 


