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Z á p i s n i c a  č. 19/2012 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 02. októbra 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Osina, PhD., Ing. Ľ. Červeňová, prof. MUDr. P. Galajda, CSc., doc. MUDr. D. 

Mištuna, PhD., mim. prof., doc. RNDr. E. Halašová, PhD., prof. MUDr. A. 

Čalkovská, 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, predseda ŠČ AS JLF UK



 

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 17. septembra 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 list predsedu ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine  – prijaté uznesenie č. 

1/19/2012, 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť doc. MUDr. D. 

Statelovej, PhD. o udelenie pamätnej medaily JLF UK doc. MUDr. J. Mračnovi, CSc. 

pri príležitosti jeho významného životného jubilea – prijaté uznesenie č. 2/19/2012, 

c) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie podpísanú zmluvu o praktickej 

výučbe medzi UPJŠ a UNLP v Košiciach. Vedenie JLF UK nesúhlasí s textom 

podpísanej zmluvy, 

d) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť o uzatvorenie 

dohody o pracovnej činnosti na výučbu študentov študujúcich v jazyku anglickom v 

predmete Oftalmológia na Očnej klinike JLF UK a UNM, 

e) informoval, že v dňoch 21. – 22. 11. 2012 sa v Plzni uskutoční ŠVK lekárskych a 

zdravotníckych fakúlt ČR a SR - prijaté uznesenie č. 3/19/2012, 

f) predložil požiadavku rektora UK na predkladanie návrhov študentov a pedagógov na 

Akademickú pochvalu rektora UK pri príležitosti Dňa študentstva do 12. 10. 2012 -  

prijaté uznesenie č. 4/19/2012, 

g) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť o úpravu miestností 

na Ústave molekulovej biológie JLF UK a UNM, 

h) predložil a Vedenie JLF UK pripomienkovalo návrh memoranda o spolupráci medzi 

JLF UK a BENETRIX n. o. v dvoch bodoch /účel spolupráce bod 2b) a poskytnutie 

služieb 4b)/. 

 

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 MUDr. D. 

Výbohovej, PhD.,  

b) informovala, že termín pre odovzdávanie ročných správ projektov KEGA je do 9. 11. 

2012 na Referát pre vedecko-výskumnú činnosť, 

c) informovala, že APVV zorganizovala informačné semináre pre riešiteľov (výzvy 2010 

a 2011) a ekonomicko-administratívnych pracovníkov v Bratislave, Zvolene, 

Košiciach a Prešove. Informácia o konaní seminárov bola zaslaná riešiteľom projektov 

APVV,  

d) predložila návrh programu zasadnutia Vedeckej rady JLF UK v Martine, ktoré sa 

uskutoční 18. 10. 2012. 

 

 



 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť MUDr. M. Jonáša, doktoranda dennej formy štúdia v študijnom odbore 

7.1.7. chirurgia o odpustenie, resp. zníženie školného na AR 2012/2013 z dôvodu, 

že menovaný doktorand je držiteľom ZŤP, 

- ukončenie doktorandského štúdia MUDr. P. Adamíka, doktoranda externej formy 

štúdia v študijnom odbore 7.1.4. vnútorné choroby podľa Čl. 31 ods. 6 písm. e) 

Študijného poriadku UK pre neplnenie si študijných povinností, 

- žiadosť prof. MUDr. D. Dobrotu, CSc. o zmenu školiteľa pre MUDr. M. 

Čipkalovú, doktorandku dennej formy štúdia v študijnom odbore 7.1.28. lekárska, 

klinická a farmaceutická biochémia 

 pôvodný školiteľ: prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc., 

 navrhovaný školiteľ: doc. Mgr. Eva Babušíková, PhD.,  
- žiadosť prof. MUDr. M. Mokáňa, DrSc., FRCP Edin. o zmenu školiteľa a témy pre 

MUDr. S. Daruľovú, doktorandku dennej formy štúdia v študijnom odbore 7.1.4. 

vnútorné choroby 

 pôvodný školiteľ: doc. MUDr. M. Belicová, PhD., 

 pôvodná téma: Postavenie a riziká trombolytickej liečby v terapii akútnej 

pľúcnej embólie dnes, 

 navrhovaný školiteľ: prof. MUDr. P. Galajda, CSc.,  

 navrhovaná téma: Metabolický syndróm a venózna tromboembolická 

choroba, 
- návrh na doplnenie Odborovej komisie o doc. MUDr. O. Osinu, PhD. v študijnom 

odbore 7.1.27. lekárska biofyzika z dôvodu ukončenia pracovného pomeru doc. 

Ing. H. Baráni, CSc. – prijaté uznesenie č. 5/19/2012, 

- žiadosť prof. MUDr. B. Sániovej, PhD., garanta študijného odboru 7.1.20. 

anestéziológia a resuscitácia o menovanie  za školiteľa – špecialistu prof. MUDr. 

D. Bartka, DrSc., FAAN, FAHA, FESO pre doktorandku dennej formy MUDr. L. 

Labanczovú – prijaté uznesenie č. 6/19/2012,  

- žiadosť prof. MUDr. A. Čalkovskej, PhD., garanta študijného odboru 7.1.3. 

normálna a patologická fyziológia o menovanie  za školiteľa – špecialistu MUDr. 

K. Maťašovskej, PhD. pre doktorandku dennej formy MUDr. S. Smolárovú – 

prijaté uznesenie č. 7/19/2012 
b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh kritérií na pridelenie 

miest kvalifikovaných stážistov v AR 2012/2013 – prijaté uznesenie č. 8/19/2012, 

c) informoval o stave prípravy workshopu ORPHEUS a 9. vedeckej konferencie 

doktorandov JLF UK, 

d) za oblasť rigorózneho konania predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi 

zobrať na vedomie oznam Mgr. J. Klasnovej o ukončenie rigorózneho konania 

z osobných a pracovných dôvodov, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť:  

- menovanie MUDr. E. Dovalovej, lekárky ambulancie všeobecného lekára pre 

dospelých, Bzince pod Javorinou, za školiteľku pre lekárov zaradených do 

špecializačného štúdia v odbore všeobecné lekárstvo na JLF UK v Martine, 

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

dospelých, Bzince pod Javorinou, za školiteľku pre lekárov zaradených do 

špecializačného štúdia v odbore všeobecné lekárstvo na JLF UK v Martine, 



 

f) informoval, že na zasadnutí Vedeckej rady JLF UK v Martine dňa 18. 10. 2012 bude 

odovzdaný diplom o špecializácii v odbore pracovné lekárstvo pre zdravotnícke 

povolanie lekár. 

 

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

a) predložil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh členov výberových 

komisií pre vypísané výberové konania – prijaté uznesenie č. 9/19/2012: 

- na obsadenie funkcie prednostu Ortopedickej kliniky JLF UK a UNM, 

- na obsadenie funkčného miesta profesora v študijnom odbore zubné lekárstvo na 

Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a UNM, 

- na obsadenie funkčného miesta profesora v študijnom odbore chirurgia na 

Urologickej klinike JLF UK a UNM, 

- na obsadenie pracovného miesta odborného asistenta na Dermatovenerologickej 

klinike JLF UK a UNM, 

- na obsadenie pracovného miesta odborného asistenta na Ústave lekárskej 

biofyziky JLF UK a UNM, 

- na obsadenie pracovného miesta odborného asistenta na výučbu jazyka latinského 

na Ústave cudzích jazykov JLF UK, 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrhy na vypísanie 

výberových konaní na obsadenie: 

- pracovného miesta výskumného pracovníka na Ústave histológie a embryológie 

JLF UK v Martine, 

- pracovného miesta asistenta, resp. odborného asistenta na Ústave anatómie JLF 

UK v Martine – prijaté uznesenie č. 10/19/2012.  

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť  

- žiadosť Ch. Gundersen, študenta 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo - výučba v jazyku anglickom o predĺženie prerušenia štúdia o 1 rok, 

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

- výučba v jazyku anglickom o predĺženie prerušenia štúdia o 1 rok, 

- žiadosť S. Al-Saadi, absolventky študijného programu všeobecné lekárstvo – 

výučba v jazyku anglickom o refundáciu preplatku školného, 

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

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o úhradu školného v dvoch splátkach, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi zobrať na vedomie oznamy: 

- A. Rissoy, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo -výučba 

v jazyku anglickom o zanechaní štúdia, 

- M. Meininger,  študentky 3. ročníka  študijného programu všeobecné lekárstvo -

výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia, 

c) predložila aktuálne počty študentov študujúcich v jazyku anglickom v jednotlivých 

ročníkoch AR 2012/2013. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť D. Paulechovej, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o možnosť individuálnej náhrady chýbajúcich seminárov a praktických 

cvičení (nad 20 % neúčasti) zo zdravotných dôvodov, 



 

- žiadosť L. Steranku, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo, 

ktorý mal prerušené štúdium a žiada o možnosť skoršieho  nástupu po prerušení 

vzhľadom na to, že pominuli dôvody prerušenie štúdia, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi zobrať na vedomie oznam M. 

Gazdaricovej, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

o zanechaní štúdia z dôvodu prestupu na LF UK v Bratislave, 

c) predložila žiadosti J. Capkovej a P. Gajdošovej o prehodnotenie neprijatia formou 

zmeny študijného programu na JLF UK a Vedenie fakulty neodporučilo dekanovi  

zmeniť pôvodné rozhodnutie o neprijatí na JLF UK formou zmeny študijného 

programu, 

d) informovala, že rektor UK v súvislosti so sviatkom Všetkých svätých udelil všetkým 

študentom UK rektorské voľno dňa 2. novembra 2012. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

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

Dobrotkovej, študentky 1. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo o zanechaní 

štúdia na JLF UK, 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť M. Prekopovej, 

študentky 3. ročníka študijného programu pôrodná asistencia o individuálny študijný 

plán z dôvodu starostlivosti o dieťa, 

c) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi zobrať na vedomie termíny pre 

odovzdávanie bakalárskych a diplomových prác a termíny záverečných štátnych 

skúšok. 

 

K bodu 3) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala, že 01. 02. 2013 sa v hoteli Turiec uskutoční lekársky ples (XVIII. Medický 

ples a XIV. Turčiansky lekársky ples), 
b) informovala, že bolo zaslané všetkým riešiteľom projektov APVV usmernenie vo veci 

čerpania finančných prostriedkov pridelených na financovanie výdavkov projektov 

APVV do konca roku 2012, 

c) predložila požiadavku Rektorátu UK na určenie prodekana JLF UK, ktorý bude 

zodpovedný za kontrolu údajov o garantoch študijných programov JLF UK v IS Sofia. 

Vedenie JLF UK odporučilo poveriť kontrolou údajov doc. MUDr. O. Osinu, PhD., 

d) informovala, že je možné si zakúpiť validačné známky pre učiteľov na rok 2013 pre 

ITIC karty, 

e) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi zobrať na vedomie správu 

o uzatvorení záznamu o príjme a výdaji osobitne denaturovaného liehu – prijaté 

uznesenie č. 11/19/2012, 

f) predložila a Vedenie JFL UK odporučilo dekanovi schváliť návrh rozhodnutia dekana 

JLF UK v Martine č. 22/2012 o zriadení Komisie pre posudzovanie platovej 

kompenzácie za sťažený výkon práce na JLF UK – prijaté uznesenie č. 12/19/2012, 

g) informovala, že bola podpísaná zmluva s firmou SUWECO, ktorá bude v roku 2013 

dodávať zahraničné periodiká do AKASu, 

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

spoločnosťou ITES Vranov, s. r. o. pre predmet zákazky „Laboratórny nábytok pre 

UK v Bratislave“. 

 

 

 



 

K bodu 4) 

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

a) podal informácie z pracovného stretnutia zástupcov Kompetenčného centra.  

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) informovala, že v dňoch 9. – 11. 10. 2012 sa uskutoční v Bratislave veľtrh Akadémia. 

 

 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 

 

V Martine dňa   12. 10. 2012 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

            dekan JLF UK 

 


