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Z á p i s n i c a  č. 1/2012 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 

konaného dňa 9. januára 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

MUDr. P. Galajda, CSc., doc. MUDr. R. Péčová, PhD., doc. MUDr. O. Osina, 

PhD., prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD., doc. RNDr. E. Halašová, PhD., Ing. Ľ. 

Červeňová 

       

 

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

A. Antošíková, predsedníčka študentskej časti AS JLF UK 

Mgr. Martina Antošová, PhD., vedúca KENP JLF UK 

          v súlade s Čl. 26 ods. 2 Štatútu 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 12. decembra 2012 a konštatoval: 

- priebežné plnenie uznesenia č. 1/20/2011 – zapracovanie požiadavky 

Martinského klubu medikov o finančnú podporu podujatia „Martinský 

fonendoskop 2012“  do rozpisu finančných prostriedkov z nedotačných zdrojov na 

rok 2012, 

- splnené uznesenie č. 2/1/2011 – podporné stanovisko prezidentovi ALF SR 

k návrhu riešenia zvyšovania platov lekárov SR, 

- splnené uznesenie č. 3/20/2011 – schválenie prehľadu výberových konaní na 

JLF UK v roku 2012, 

- splnené uznesenie č. 4/20/2011 – schválenie návrhu harmonogramu štúdia 

v AR 2012/2013, 

- splnené uznesenie č. 5/20/2011 – schválenie návrhu harmonogramu 

prijímacích skúšok v AR 2012/2013, 

- splnené uznesenie č. 6/20/2011 – schválenie návrhu termínov promócii v AR 

2012/2013. 

 

K bodu 2) 

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

a) predložil ponuku spoločnosti GBM systém, s. r. o. na prevod časti pozemkov 

v lokalite Malá Hora, 

b) predložil návrh koncepcie na zriadenie Kliniky hrudníkovej chirurgie JLF UK a UNM 

a požiadal doc. MUDr. D. Mištunu, PhD., mim. prof. o písomné vyjadrenie k uvedenej 

koncepcii – prijaté uznesenie č. 1/1/2012, 

c) predložil stanovisko Akreditačnej komisie Vlády SR k uskutočňovaniu 3. Stupňa 

štúdia v študijnom odbore 7.4.1. ošetrovateľstvo v študijnom programe 

ošetrovateľstvo a k uskutočňovaniu habilitačného konania a konania na vymenovanie 

profesorov v študijnom odbore ošetrovateľstvo, 

d) informoval o vydaní vnútorného predpisu č. 6/2011 – Dodatok č. 1 k Študijnému 

poriadku UK v Bratislave, 

e) informoval o ozname prorektora UK prof. MUDr. D. Meška, PhD. týkajúcom sa 

možnosti nahlasovania nových SK evaluatorov pre grantové schémy FP7/Horizont 

2020,  

f) informoval o ozname prorektora UK prof. MUDr. D. Meška, PhD. týkajúcom sa 

možnosti predkladania návrhov na aktualizáciu Dlhodobého zámeru UK podľa 

uznesenia z Kolégia rektora UK konaného v dňoch 26. – 28. 10. 2011 - prijaté 

uznesenie č. 2/1/2012, 

g) predložil ponuku na zverejnenie loga fakulty na webovej stránke Asociácie lekárnikov 

Slovenska so sídlom v Martine. Vedenie JLF UK odporučilo zverejnenie loga JLF UK 

na uvedenej internetovej stránke, 

h) predložil a vedenie JLF UK zobralo na vedomie stanovisko Odborového zväzu 

pracovníkov školstva a vedy na Slovensku k pozmeňovaciemu návrhu ku 

parlamentnej tlači č. 560 vo veci zvýšenia platov lekárov, 

i) predložil ponuku zapojenia sa do súťaže „Národná cena SR za kvalitu 2012“, ktorú 

vyhlasuje úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, 
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j) informoval, že Rektorát UK obdržal rozhodnutie MŠVVaŠ o priznaní práv JLF UK 

uskutočňovať študijný program Zubné lekárstvo v spojenom prvom a druhom stupni. 

Vedenie JLF UK podporuje stanovisko dekana fakulty otvoriť v AR 2012/2013 

študijný program Zubné lekárstvo v prípade, že to zákon dovoľuje – prijaté uznesenie 

č. 3/1/2012, 
k) predložil Kritéria na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-

pedagogického titulu „docent“ a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania 

vedecko-pedagogického titulu „profesor“ schválené Vedeckou radou UK dňa 5.12. 

2011, 

l) informoval, že rektor UK súhlasí s organizáciou obchodnej verejnej súťaže na JLF UK 

v zmysle Čl. 8 ods. 1 vnútorného predpisu UK č. 18/2010 Smernice rektora UK 

o nakladaní s majetkom UK a v zmysle § 281 až 288 Obchodného zákonníka, vo veci 

predaja nepotrebnej nehnuteľnej veci – administratívnej budovy na Záborského ul. č. 2 

v Martine – prijaté uznesenie č. 4/1/2012, 

m) podal informácie zo zasadnutia Kolégia rektora UK, ktoré sa konalo 4. 1. 2012 týkajúce sa 

najmä:  

- zmeny vo funkcii kvestorky, od 02. 01. 2012 je menovaná do funkcie 

kvestorky UK v Bratislave Ing. Monika Tarabová. 

 

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. MUDr. V. 

Švihrovej, CSc., 

b) informovala, že boli zaslané na schválenie VR UK návrhy na členov komisie VEGA 

na 6. funkčné obdobie (prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD., prof. MUDr. K. Javorka, 

DrSc., prof. MUDr. D. Dobrota, CSc.), 

c) informovala, že na pracoviská JLF UK v Martine bol zaslaný oznam o podávaní 

grantov UK na rok 2012 pre mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov dennej 

formy štúdia vo veku do 30 rokov v termíne do 31. 1. 2012, 

d) informovala, že dňa 10. 1. 2012 sa budú konať záverečné oponentúry VEGA 

projektov, 

e) informovala, že do 16. 1. 2012 zodpovední riešitelia projektov VEGA majú povinnosť 

predložiť záverečné správy, 

f) informovala o príprave XVI. fakultnej vedeckej konferencie, ktorá sa uskutoční 10. 2. 

2012, 

g) informovala, že na pracoviská JLF UK bude zaslaný formulár „Súhrnné údaje 

o vedecko-výskumnej činnosti, zahraničnej spolupráci a rozvojových aktivitách za rok 

2011“, ktorý bude potrebné vyplniť a zaslať do 31. 1. 2012 na Referát vedecko-

výskumnej činnosti. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť  

- návrh na odmenu školiteľom: prof. MUDr. M. Zibolenovi, CSc., doc. MUDr. 

P. Račayovi, PhD. za úspešné ukončenie vedenia doktoranda na základe 

Smernice dekana 2/2009, Sadzobník odmien za výkon vybraných prác a 

činností – prijaté uznesenie č. 5/1/2012, 

- žiadosť o zmenu školiteľa pre MUDr. Janu Sivákovú, doktorandku dennej 

formy štúdia v študijnom odbore 7.1.9. gynekológia a pôrodníctvo – prijaté 

uznesenie č. 6/1/2012: 

 pôvodný školiteľ: doc. MUDr. Jozef Višňovský, CSc., mim. prof. 
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 navrhovaný školiteľ: doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD., 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť MUDr. Adriany Hybskej o  predĺženia prerušenie štúdia v odbore 

diabetológia z dôvodu  rodičovskej dovolenky, 

c) predložil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. Jozefa Marca, primára detského oddelenia a JIS KNsP 

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

pediatria na JLF UK v Martine, 

- menovanie  MUDr. Štefánie Jakubovej, všeobecnej lekárky pre dospelých 

Ružomberok, za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia 

v odbore všeobecné lekárstvo na JLF UK v Martine, 

d) informoval, že na internetovej stránke JLF UK sú zverejnené vzdelávacie akcie na rok 

2012 podľa jednotlivých študijných programov, 

e) informoval, že prebieha príprava žiadostí o akreditáciu príslušných odborov:  

- pre kategóriu ZP sestra: Ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii, 

Ošetrovateľská starostlivosť v komunite, Ošetrovateľská starostlivosť 

o diabetikov, 

f) pre kategóriu ZP lekár: Pediatrická endokrinológia, diabetológia a poruchy látkovej 

premeny a výživy, pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa, patologická 

anatómia - žiadosť o opätovnú akreditáciu, otorinolaryngológia - žiadosť o opätovnú 

akreditáciu. 

 

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

a) predložil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrhy na vypísanie 

výberových konaní na obsadenie jedného pracovného miesta odborného asistenta na 

Ústave súdneho lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK a UNM, na obsadenie 

funkčného miesta docenta v odbore normálna a patologická fyziológia na Ústave 

patologickej fyziológie JLF UK a na obsadenie funkčného miesta docenta v odbore 

pediatria na Klinike detí a dorastu JLF UK a UNM – prijaté uznesenie č. 7/1/2012. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) predložila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť A. Alnashi, 

študentky 1. ročníka o uznanie predmetu Lekárska biológia I. a II., 

b) informovala o konaní konferencie pre študentov a mladých výskumníkov v dňoch 2. – 

3. 4. 2012 na partnerskej Kirovskej štátnej lekárskej akadémii v Kirove, 

c) informovala, že výberové konania na Erasmus výmenné pobyty v školskom roku 

2012/2013 sa uskutočnia dňa 8. 3. 2012. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) informovala o príprave rozvrhov na LS AR 2011/2012 a pripravovanej informácii 

o zakomponovaní videokonferenčných prednášok v LS v súlade s príkazom dekana 

3/2011 do obsahov výučby jednotlivých predmetov. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 
a) informoval, že Ústav ošetrovateľstva a Ústav nelekárskych študijných programov JLF 

UK v Martine realizujú náborovú akciu v súvislosti s propagovaním uvedených 

študijných programov v rozličných mestách SR. 
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K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala, že na základe aktuálnych údajov poskytnutých vysokými školami o počte 

študentov a hodín absolvovanej klinickej praxe k 30. 11. 2011 bolo vykonané 

zúčtovanie doteraz poukázanej zálohy, 

b) informovala o rozdelení dotácie na jednotlivé klinické pracoviská za rok 2011, 
c) informovala o pridelení bežnej dotácie na mesiac január 2012,  

d) informovala o úprave rozpočtu na sociálne štipendiá za december 2011, 

e) predložila upravený rozpočet a poskytnutú dotáciu k 31. 12. 2011, 

f) predložila aktualizovaný rozpis rozpočtu MKM na rok 2012, 

g) informovala o pridelení účelovej dotácie MŠVVaŠ SR na nový študijný program - 

Zubné lekárstvo v objeme 300 000 € na bežné výdavky, 

h) predložila a vedenie JLF UK odporučilo schváliť požiadavky na realizáciu plánu 

kapitálových výdavkov pre rok 2012 a 2013 za JLF UK v Martine z rozpočtu UK – 

prijaté uznesenie č. 8/1/2012, 

i) informovala o zmenách vyplývajúcich zo zákona č. 563/2009 Z. z. o tzv. daňovom 

poriadku, 

j) informovala, že s účinnosťou od 1. 1. 2012 je daňový subjekt povinný platbu dane 

poukazovanú daňovému úradu označiť v zmysle Vyhlášky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe 

označovania platby dane, 

k) informovala o zmenách v zmysle novej legislatívy (podľa zákona č. 289/2008 Z. z. 

o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov) 

platnej od 1. 1. 2012, 

l) informovala o zániku práva Sociálnej poisťovne na náhradu škody pre E. Pokornú 

z dôvodu, že dosiahla vek na starobný dôchodok, 

m) informovala o uložených priestupkových opatreniach vo VI JLF UK na Novomeského 

ul. a na Hviezdoslavovej ul. k 15. 12. 2011, 

n) predložila rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo veci uvedenia 

priestorov Ústavu lekárskej biofyziky JLF UK do prevádzky, 

o) predložila správy z kontroly na mieste na projekt „Centrum translačnej medicíny“ 

a projekt „Vytvorenie nového diagnostického algoritmu pri vybraných nádorových 

ochoreniach“. 

 

K bodu 5) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala, že 3. februára 2012 sa uskutoční Lekársky ples 2012.  

  

Mgr. M. Antošová, PhD. 

a) podala informácie o projekte „Hodnotenie kvality pedagogického procesu a vedecko-

výskumnej práce na JLF UK v Martine. 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

V Martine dňa  18. 1. 2012 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

            dekan JLF UK 


