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Z á p i s n i c a  č. 16/2012 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 20. augusta 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní: prof. MUDr. J. Danko, CSc., doc. MUDr. R. Péčová, PhD., doc. MUDr. O. 

Osina, PhD., prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD., Ing. Ľ. Červeňová, prof. 

MUDr. P. Galajda, CSc. 

Ospravedlnení: doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. prof., doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

 

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

          M. Kendra, predseda ŠČ AS JLF UK 

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

Ospravedlnený:  M. Kendra 



 

Program: 1. Informácie a agenda dekana JLF UK 

2. Informácie a agenda prodekanov JLF UK 

 3. Informácie a agenda tajomníčky JLF UK 

 4. Rôzne 

K bodu 1) 

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

a) predložil požiadavku MŠVVaŠ SR týkajúcu sa vyplnenia Ročného výkazu 

o výskumno-vývojovom a inovačnom potenciáli za rok 2011, 

b) predložil požiadavku MŠVVaŠ SR týkajúcu sa vyplnenia Ročného výkazu o domácich 

a zahraničných projektoch za rok 2011, 

c) predložil informáciu o odbornej konferencii srbských lekárov žijúcich v zahraničí, 

d) predložil usmernenie vo veci postupu pri rozhodovaní o odpustení alebo znížení 

školného, 

e) predložil oznámenie o pracovnom pomere na Fakulte zdravotníckych vied UP 

v Olomouci. Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi požiadať vedúcu Ústavu 

ošetrovateľstva JLF UK o stanovisko k uvedenému oznámeniu, 

f) predložil žiadosť študentky 4. ročníka na JLF UK, ktorá žiada o prehodnotenie 

rozhodnutia o nepridelení ubytovania, 

g) predložil žiadosť o spoluprácu medzi Slovenskom a Tureckom vo štúdia na JLF UK 

v Martine, 

h) informoval, že 6. 9. 2012 príde na JLF UK v Martine prof. Dr. Laszlo V. Frenyo, PhD. 

Prejednávaná bude možnosť spolupráce. 

i) predložil návrh na udelenie pochvaly pre Bc. Mariána Ondrejku za humánny čin 

poskytnutia prvej pomoci – prijaté uznesenie č. 1/16/2012, 

j) informoval, že 18. 9. 2012 sa uskutoční slávnostné otvorenie AR 2012/2013, 

k) informoval o stave vysporiadania indexov, ktoré požaduje od JLF UK v Martine 

Metrostav SK, a. s., 

l) informoval o aktuálnej situácii zmluvného vzťahu JLF UK a UNM. 

 

K bodu 2) 

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. Kubatkovi, 

RNDr. Kovalskej, doc. Kmeťovej Sivoňovej a Mgr. P. Mikolkovi, 

b) informovala, že v spolupráci s KENP bol vypracovaný výskumný profil JLF UK, 

ktorý bol zverejnený na webstránke k 7.RP, 

c) informovala o zaradení prezentácie JLF UK na podujatie "Noc výskumníkov 2012", 

ktoré sa uskutoční dňa 28.9.2012, 

d) informovala, že v spolupráci s Referátom pre doktorandské štúdium bola predložená 

správa prof. Ing. P. Plavčanovi, PhD. generálnemu riaditeľovi sekcie VŠ MŠVVaŠ SR 

o výsledku prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov komplexnej akreditácie na 

Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine – opatrenie k priznanému právu udeľovať 

akademický titul PhD. absolventom študijného programu Patologická anatómia 

a súdne lekárstvo 3. stupňa v študijnom odbore 7.1.21. Patologická anatómia a súdne 

lekárstvo v dennej a externej forme a k priznanému právu pre uskutočňovanie 

habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore 

7.1.21. Patologická anatómia a súdne lekárstvo s časovým obmedzením do 31.8.2013 

(vek spolugaranta). Správa obsahovala i prijaté opatrenia k priznanému právu 

udeľovať akademický titul PhD. absolventom študijného programu Lekárska, klinická 



 

a farmaceutická biochémia 3. stupňa v študijnom odbore 7.1.28. Lekárska, klinická 

a farmaceutická biochémia v dennej forme s časovým obmedzením do 31.8.2013 

(nový študijný program) a k priznanému právu udeľovať akademický titul PhD. 

absolventom študijného programu Anestéziológia a resuscitácia 3. stupňa v študijnom 

odbore 7.1.20. Anestéziológia a resuscitácia v dennej a externej forme s časovým 

obmedzením do 31.8.2013 (vek garanta), 

e)  informovala, že bola pridelená dotácia na 1. rok riešenia na projekty APVV so 

začiatkom riešenia v r. 2012 (6 nových projektov), 

f) informovala o príprave podkladov k vypracovaniu Ročného výkazu o výskumno-

vývojovom a inovačnom potenciáli za rok 2011. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť žiadosť o ukončenie doktorandského štúdia MUDr. Daniely Mičkovej, 

doktorandky externej formy v študijnom odbore 7.1.21. patologická anatómia a súdne 

lekárstvo podľa Čl. 31 ods. 6 písm. e) Študijného poriadku UK z dôvodu neplnenia si 

študijných povinností a nekontaktovania sa so školiteľom, 

b) predložil prehľad prijatých návratiek na doktorandské štúdium na akademický rok 

2012/2013 z I. kola prijímacích pohovorov v dennej a externej forme, 

c) predložil prehľad uchádzačov na doktorandské štúdium na akademický rok 2012/2013 

v II. kole prijímacích pohovorov v dennej a externej forme, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť:  

- menovanie MUDr. A. Zoššákovej, lekárky ambulancie všeobecného lekára pre 

dospelých, Zakamenné, za školiteľku pre lekárov zaradených do špecializačného 

štúdia v odbore všeobecné lekárstvo na JLF UK v Martine, 

- menovanie prof. MUDr. K. Kralinského, PhD., prednosty II. Detskej kliniky SZU, 

Bratislava, za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore 

pediatria na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. K. Tomka, primára Neurologického oddelenia KNsP, Čadca, 

za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore 

neurologógia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. P. Beluša, primára Oddelenia anestéziológie a intenzívnej 

medicíny, za školiteľku pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore 

anestéziológia a intenzívna medicína na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. E. Nemcovej, primárky Novorodeneckého oddelenia ÚVN 

SNP, Ružomberok, za školiteľku pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia 

v odbore neonatológia na JLF UK v Martine, 

e) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť MUDr. M. Pánikovej (Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená) 

o vyradenie z evidencie účastníkov špecializačného štúdia v odbore vnútorné 

lekárstvo, 

- žiadosť MUDr. J. Sivkovej (Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená) 

o vyradenie z evidencie účastníkov špecializačného štúdia v odbore vnútorné 

lekárstvo, 

f) podal informácie o plánovaných akciách špecializačného štúdia:  

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

povolanie sestra – ošetrovateľská starostlivosť o pacienta so stómiou – 11 

absolventov, 



 

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

cyklus v roku 2012), 

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

špecializačnou skúškou, 

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

pred špecializačnou skúškou, 

- 10. 09. 2012 – 14. 09. 2012 – Týždňový školiaci kurz v odbore verejné 

zdravotníctvo, 
- 24. 09. 2012 – 25. 09. 2012- Špecializačná skúška v odbore ošetrovateľská 

starostlivosť v odboroch chirurgie – 21 absolventov, 
- 24. 09. 2012 – Začiatok školiaceho kurzu v odbore neurológia pred špecializačnou 

skúškou, 
- 25. 09. 2012 – Špecializačná skúška v odbore všeobecné lekárstvo – pre 

doplnkovú formu štúdia, 
g) informoval o zápisoch sestier do špecializačného štúdia 

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

ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie -  36 sestier, 

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

starostlivosť v komunite – 31 sestier, 

- 19. 09. 2012 - zápis sestier do špecializačného študijného programu ošetrovateľská 

starostlivosť v psychiatrii – 9 sestier, 

h) informoval, že dňa 02. 08. 2012 bola odoslaná na MZ SR žiadosť o opätovnú 

akreditáciu špecializačného študijného programu pre  odbor detská chirurgia, 

i) informoval, že 03. 08. 2012 po formálnom posúdení bolo odoslané doplnenie žiadosti 

o opätovnú akreditáciu špecializačného študijného programu pre odbor  

gastroenterológia (na základe výzvy č. Z 35904-2012-OZdV zo dňa 24. 07. 2012), 

j) informoval, že 03. 08. 2012 po formálnom posúdení bolo odoslané doplnenie žiadosti 

o akreditáciu nového špecializačného študijného programu pre odbor revízne lekárstvo 

(na základe výzvy č. Z 36093-2012-OZdV zo dňa 25. 07. 2012), 

k) informoval o záujme MZ SR o postupe pri praktickej realizácii špecializačného 

študijného programu všeobecné lekárstvo realizované doplnkovou formou 

a absolventoch toho programu  v súvislosti s prípravou nových predpisov. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosti V. Fedorkovej 

a V. Babica, uchádzačov o študijný program zubné lekárstvo žiadajú o zrušenie 

prihlášky a vrátenie poplatku za prijímacie skúšky, 

b) predložila žiadosť M. Augustína, uchádzača o štúdium, ktorý nebol prijatý na štúdium, 

a žiada o prehodnotenie rozhodnutia v prípade, že sa nezapíšu všetci prijatí uchádzači, 

c) predložila žiadosti študentov o prijatie na JLF UK formou zmeny študijného programu 

z iných lekárskych fakúlt SR a ČR. Vedenie fakulty odporučilo dekanovi všetky 

žiadosti z dôvodu počtu študentov v jednotlivých ročníkoch a nedostatočných 

kapacitných možností fakulty zamietnuť. V súlade so študijným poriadkom boli 

žiadosti zaslané na vyjadrenie rektorovi UK,  

d) predložila pracovnú verziu rozvrhov na ZS AR 2012/2013 pre študijný program 

všeobecné lekárstvo v jazyku anglickom a jazyku slovenskom. Vedenie JLF UK 

odporučilo dekanovi zaslať rozvrhy na pripomienkovanie na jednotlivé pracoviská – 

prijaté uznesenie č. 2/16/2012, 

e) predložila informáciu týkajúcu sa termínov maturitných skúšok v školskom roku 

2012/2013, ako podklad pre stanovenie termínu prijímacích skúšok, 



 

f) predložila návrh podmienok prijatia uchádzačov o štúdium na JLF UK v Martine pre 

AR 2013/2014 – prijaté uznesenie č. 3/16/2012, 

g) informovala o pripravovanej kontrole archivovaných dokumentov na študijnom 

oddelení, 

h) informovala, že dňa 21. 8. 2012 sa uskutočnia prijímacie pohovory pre študijný 

program zubné lekárstvo a 22. 8. 2012 prijímacie pohovory pre nelekárske študijné 

programy – magisterské štúdium. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť G. Zedníkovej, 

študentky 2. ročníka študijného programu verejné zdravotníctvo, ktorá má prerušené 

štúdium do 31.8.2012 o predĺženie prerušenia štúdia do 31.8.2013 z osobných 

dôvodov, 

b) predložil pracovnú verziu rozvrhov na ZS AR 2012/2013 pre nelekárske študijné 

programy. Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi zaslať rozvrhy na pripomienkovanie 

na jednotlivé pracoviská – prijaté uznesenie č. 4/16/2012, 

c) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi zobrať na vedomie oznam M. 

Debnárovej, študentky 1. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo o zanechaní 

štúdia na JLF UK v Martine, 

d) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť K. Jakubčíkovej, 

uchádzačky, ktorá sa zúčastnila prijímacích skúšok a bola prijatá na študijný program 

ošetrovateľstvo o zmenu prijatia na študijný program pôrodná asistencia (v prihláške 

mala uvedené študijné programy v poradí: ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, verejné 

zdravotníctvo). 

 

K bodu 3) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala o postúpení žiadosti o sprístupnenie informácie na Rektorát UK, 

b) podala informácie z pracovného stretnutia akademických knižníc fakúlt UK, ktorého 

sa dňa 21. 6. 2012 zúčastnili aj zamestnanci JLF UK v Martine,  

c) predložila aktualizovaný zoznam profesorov vymenovaných prezidentom SR 

s účinnosťou od 10. júla 2012, 

d) predložila návrh výšky školného, ktorú musia mať študenti študujúci v jazyku 

anglickom zaplatenú najneskôr v deň zápisu do vyššieho ročníka – prijaté uznesenie 

č. 5/16/2012, 

e) informovala, že HK Slávia Medik sa podarilo zohnať sponzora spoločnosť ELTEK, 

f) predložila požiadavku MŠVVaŠ SR o poskytnutie údajov o počte študentov a o počte 

hodín praktickej výučby pre zúčtovanie praktickej výučby na klinických pracoviskách 

k 30. 6. 2012, 

g) predložila zápisnicu z vyraďovania literatúry v AKASe JLF UK v Martine, 

h) predložila požiadavku Rektorátu UK o predloženie účtovných výkazov účtovnej 

závierky k 30. 6. 2012, 

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

spoločnosťou Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o. pre predmet zákazky „Hygienické 

potreby pre JLF UK v Martine“, 

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

spoločnosťou Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o. pre predmet zákazky „Čistiace 

prostriedky pre JLF UK v Martine“, 

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

spoločnosťou ARNIE s.r.o. pre predmet zákazky „Oprava počítačových sietí“, 



 

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

spoločnosťou ARNIE s.r.o. pre predmet zákazky „Opravy, revízia a rozširovanie 

kamerového systému“, 

m) informovala, že od júna 2012 došlo k prepojeniu Štátnej pokladnice a FIS SOFIA, tzn. 

že sa uľahčí a zrýchli proces úhrady miezd, 

n) predložila žiadosť Rektorátu UK o spracovanie tabuliek týkajúcich sa zamestnancov, 

osobných vozidiel, nehnuteľností a výdavkov na tovary a služby na základe 

požiadavky MŠVVaŠ SR, 

o) predložila žiadosť MŠVVaŠ SR o predloženie údajov o čerpaní stravných príspevkov 

k 31. 5. 2012, 

p) predložila analýzu čerpania finančných prostriedkov na činnosť UTV pri JLF UK 

v Martine v AR 2011/2012, 

q) predložila informáciu o uložených priestupkových opatreniach študentom ubytovaným 

vo Vysokoškolských internátoch JLF UK v Martine, 

r) informovala, že 7. 11. 2012 sa na Dekanáte  JLF UK na Malej Hore 4A organizuje 

Kvapka krvi na JLF UK v Martine.  

 

K bodu 4) 

prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc. 

a) informovala, že dňa 10. 9. 2012 sa uskutoční zasadnutie Predsedníctva AS JLF UK a 

17. 9. 2012 zasadnutie AS JLF UK. 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 

V Martine dňa 31. 8. 2012  

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

            dekan JLF UK 

 


