
  

 
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. 20/2012 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 15. 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 



 

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 02. októbra 2012, kontrolu uznesení zo zasadnutia Kolégia rektora 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 rámcový program spoločného stretnutia zástupcov lekárskych fakúlt ČR 

a SR, ktoré sa uskutoční v dňoch 15. – 16. 11. 2012, 

b) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie stanovisko riaditeľky Odboru 

zdravotníckeho vzdelávania MZ SR  k zaraďovaniu do certifikačnej prípravy, 

c) predložil žiadosť o predkladanie nominácií do súťaže „Študentská osobnosť 

Slovenska“ za AR 2011/2012 – prijaté uznesenie č. 1/20/2012, 

d) predložil žiadosť MUDr. Medveckej o stanovisko k zaradeniu do špecializačné štúdia 

v SR v prípade zamestnania v ČR, 

e) predložila prezentáciu správy o vedecko-výskumnej činnosti UK za rok 2011, ktorá 

bola predložená na zasadnutí Vedeckej rady UK dňa 01. 10. 2012. 

 

K bodu 2) 

prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi fakulty schváliť návrhy na udelenie 

Ceny dekana za práce publikované v časopise s impakt faktorom doc. RNDr. P. 

Kubatkovi, PhD. a MUDr. I. Žilovi, PhD., 

b) informovala o ozname z Rektorátu UK k čerpaniu finančných prostriedkov určených 

pre riešiteľov Grantov UK na rok 2012. Tí, ktorí mali naplánovaný nákup výpočtovej 

techniky a nemohli tak urobiť z dôvodu nevysúťaženého dodávateľa, budú môcť na 

základe predloženia žiadosti o predĺženie riešenia projektu čerpať financie do konca r. 

2013. K takýmto projektom budú vypracované dodatky k Dohodám o Grantoch UK, 

c) informovala o správe z médií, že APVV nebude vyhlasovať výzvy v roku 2012  

d) informovala, že v spolupráci s KENP boli nahlásené akcie, ktoré sa zrealizujú na JLF 

UK v Martine v rámci „Týždňa vedy a techniky“ – prijaté unesenie č. 2/20/2012. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť: 

- žiadosť MUDr. A. Šujanskej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.10. pediatria v nemocnici Sant Andra v Ríme (Taliansko) v dňoch 26. 

10. 2012 – 7. 12. 2012. Študijný pobyt bude hradený z finančných prostriedkov 

projektu CEKR II., 

- žiadosť MUDr. J. Mikulu, doktoranda externej formy štúdia v študijnom odbore 

7.1.20. anestéziológia a resuscitácia o súhlas s vykonaním jazykovej skúšky 

v rámci UK na Lekárskej fakulte v Bratislave, 



 

- žiadosť prof. MUDr. D. Meška, PhD. o menovanie  za školiteľa – špecialistu 

MUDr. M. Huťana, PhD. pre doktorandku dennej formy Mgr. D. Karasovú v 

študijnom odbore 7.4.1. ošetrovateľstvo – prijaté uznesenie č. 3/20/2012,  

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na odmenu 

školiteľovi doc. RNDr. E. Halašovej, PhD. za úspešné ukončenie vedenia doktoranda 

na základe Smernice dekana 2/2009 Sadzobník odmien za výkon vybraných prác 

a činností - prijaté uznesenie 4/20/2012, 

c) podal informácie o výsledkoch a zámeroch prijatých na medzinárodnom workshope 

o PhD. štúdiu ORPHEUS a 9. vedeckej konferencie doktorandov JLF UK, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť:  

- menovanie MUDr. I. Steinera, primára Detského oddelenia NsP Považská 

Bystrica, za školiteľa na úseku fyziologických novorodencov pre lekárov 

zaradených do špecializačného štúdia v odbore neonatológia na JLF UK v 

Martine, 

- menovanie MUDr. E. Dulebu, primára Chirurgickéo oddelenia Nemocnice 

s poliklinikou, n. o. Nitra, za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného 

štúdia v odbore chirurgia na JLF UK v Martine, 

- menovanie PhDr. V. Ďuríkovej, sestry Ortopedicko-traumatologickej kliniky JLF 

UK a UNM, za školiteľku pre sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore 

ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie na JLF UK v Martine, 

- menovanie M. Kočvarovej, sestry ambulancie plastickej chirurgie UNM, za 

školiteľku pre sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská 

starostlivosť v odboroch chirurgie na JLF UK v Martine, 

- menovanie Mgr. E. Slárikovej, vedúcej sestry Urologického oddelenia FNsP 

Žilina, za školiteľku pre sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore 

ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie na JLF UK v Martine, 

- menovanie Ž. Bilekovej, sestry Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych 

služieb Terchová, za školiteľku pre sestry zaradené do špecializačného štúdia v 

odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite na JLF UK v Martine, 

- menovanie Bc. T. Kolačkovskej, hlavnej sestry ADOS Charitas Levoča, za 

školiteľku pre sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská 

starostlivosť v komunite na JLF UK v Martine, 

- menovanie E. Mikolajovej, štatutárnej zástupkyne ADOS Žilina, za školiteľku pre 

sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť 

v komunite na JLF UK v Martine, 

- menovanie M. Bežillovej, sestry – špecialistky, DSS a SŽ Teplička nad Váhom, za 

školiteľku pre sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská 

starostlivosť v komunite na JLF UK v Martine, 

- menovanie A. Buliakovej, sestry, ADOS – Majzlíková s. r. o. Martin, za školiteľku 

pre sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť 

v komunite na JLF UK v Martine, 

- menovanie PhDr. D. Šolonyovej, ADOS Turčianske Teplice, za školiteľku pre 

sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť 

v komunite na JLF UK v Martine, 

- menovanie Mgr. A. Schvartzovej, sestry, ADOS, s. r. o. Sučany, za školiteľku pre 

sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť 

v komunite na JLF UK v Martine, 



 

- menovanie Mgr. B. Sakmárovej, námestníčky pre ošetrovateľskú starostlivosti, za 

školiteľku pre sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská 

starostlivosť v komunite na JLF UK v Martine, 

- menovanie M. Poláčekovej, sestry psychiatrického oddelenia NsP Prievidza so 

sídlom v Bojniciach, za školiteľku pre sestry zaradené do špecializačného štúdia v 

odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii na JLF UK v Martine, 

e) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť MUDr. E. Melicherčíkovej o prerušenie štúdia v odbore 

otorinolaryngológia z dôvodu rodičovskej dovolenky od 24. 7. 2012 do 23. 7. 

2013, 

- vyradenie MUDr. P. Szucsa z evidencie účastníkov špecializačného štúdia 

v odbore vnútorné lekárstvo, 

- zrušenie zaradenia do štúdia Mgr. P. Konečnej v odbore ošetrovateľská 

starostlivosť v psychiatri z dôvodu nenastúpenia na štúdium a neprevzatia si 

dokladov v termíne, 

- zrušenie zaradenia do štúdia PhDr. L. Mikuša v odbore ošetrovateľská 

starostlivosť v komunite z dôvodu nenastúpenia na štúdium a neprevzatia si 

dokladov v termíne, 

- zrušenie zaradenia do štúdia Mgr. J. Sochuľáka v programe ošetrovateľská 

starostlivosť v odboroch chirurgie z dôvodu nenastúpenia na štúdium a neprevzatia 

si dokladov v termíne, 

- zrušenie zaradenia do štúdia Bc. Z. Boorovej v programe ošetrovateľská 

starostlivosť v odboroch chirurgie z dôvodu nenastúpenia na štúdium a neprevzatia 

si dokladov v termíne, 

- zrušenie zaradenia do štúdia M. Janíkovej v programe ošetrovateľská starostlivosť 

v odboroch chirurgie z dôvodu nenastúpenia na štúdium a neprevzatia si dokladov 

v termíne, 

f) podal informácie o plánovaných akciách špecializačného štúdia:  

- 5. 11. – 16. 11. 2012  Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore 

všeobecné lekárstvo, 

- 5. 11. – 30. 11. 2012 Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore 

gastroenterológia, 

- 12. 11. – 26. 11. 2012 Školiaci kurz na záver spoločného internistického 

kmeňa, 

- 20. 11. 2012  Špecializačná skúška v odbore všeobecné lekárstvo, 

- 27. 11. 2012  Špecializačná skúška v odbore gynekológia a 

pôrodníctvo, 

- 11/2012   Špecializačná skúška v odbore neurológia, 

g) informoval o odpovedi na list, v ktorom JLF UK v Martine žiadala od MZ SR  

stanovisko ku možnosti zaraďovať do certifikačnej prípravy pre certifikovanú 

pracovnú činnosť lekárov so špecializáciou v pediatrii 1. stupňa a lekárov so 

špecializáciou v pediatrii 1. stupňa a následnou subšpecializáciou, 

h) informoval a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť MUDr. J. 

Kajabu, PhD. na základe stanoviska MZ SR, ktoré vyžiadala JLF UK vo veci 

umožnenia postupu MUDr. Jozefa Kajabu, PhD. ku špecializačnej skúške (zaradenie 

do odboru rok 2011, žiadosť o postup ku špecializačnej skúške 2012). 

 

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



 

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na vypísanie 

výberového konania na obsadenie funkcie prednostu Ústavu klinickej biochémie JLF 

UK a UNM – prijaté uznesenie č. 5/20/2012.  

 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť G. A. Fiane, 

študenta 3. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo - výučba v jazyku 

anglickom o prerušenie štúdia na dobu 1 roka a zároveň neodporučilo schváliť jeho 

žiadosť o vrátenie alikvótnej časti školného na ZS 2012/2013, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť M. J. Kapustecki, 

študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo - výučba v jazyku 

anglickom o prerušenie štúdia na dobu 1 roka a zároveň neodporučilo schváliť jeho 

žiadosť o vrátenie alikvótnej časti školného na ZS 2012/2013, 

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

- L. Tjessem, študenta 4. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo - výučba 

v jazyku anglickom o zanechaní štúdia, 

- S. Norekvaal,  študenta 1. ročníka  študijného programu všeobecné lekárstvo -

výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia, 

- M. M. Rogstad, študetky 1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo -

výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia, 

- F. Farrugia, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo -

výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia, 

- E. Ohse, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo - výučba 

v jazyku anglickom o zanechaní štúdia, 

- L. T. Stensen, 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo - výučba 

v jazyku anglickom o zanechaní štúdia, 

d) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť L. Tjessem, 

študenta 4. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – výučba  v jazyku 

anglickom o vrátenie školného za ZS 2012/2013,  

e) informovala o výzve z Oddelenia medzinárodných vzťahov RUK na predkladanie 

žiadostí BURZA 2013 na krátkodobé pracovné pobyty na partnerských zahraničných 

univerzitách. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť Ľ. Maňákovej, študentky 4. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o prerušenie štúdia na dobu 1 roka, 

b) predložila žiadosť L. Šamaja, študenta 3. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo, o mimoriadny termín z predmetu patologická anatómia zo zdravotných 

dôvodov. Vedenie JLF UK odporučilo prerušenie štúdia, 

c) predložila žiadosť V. Beňovej o prehodnotenie neprijatia formou zmeny študijného 

programu na JLF UK. Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi  zmeniť pôvodné 

rozhodnutie o neprijatí na JLF UK formou zmeny študijného programu, 

d) podala informácie z pracovnej porady prodekanov pre pedagogickú činnosť na 

Rektoráte UK, 

e) informovala, že dňa 1. 2. 2013 sa na JLF UK uskutoční „Deň otvorených dverí“, 

f) podala informácie z veľtrhu „Akadémia vzdelávania“, ktorý sa konal v dňoch 9. – 11. 

10. 2012 v Bratislave, 



 

g) informovala o možnosti zverejnenia podmienok prijatia na štúdium v AR 2013/2014 

v publikácii „Pred štartom na VŠ“, ktorú každoročne vydáva vydavateľstvo Infopress. 

Vedenie JLF UK vyjadrilo súhlas so zaslaním informácií,  

h) informovala o vydaní potvrdenia pre ambulantných lekárov o praxi študentov JLF UK  

z predmetu rodinné lekárstvo,   

i) informovala o žiadosti prof. MUDr. Ľ. Lacu, PhD. o zmenu termínu štátnej rigoróznej 

skúšky z predmetu chirurgia na 12. a 14. 12 .2012. Vedenie JLF UK odporučilo súhlas 

s navrhnutými termínmi. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť Bc. G. Komačkovej, študentky 2. ročníka magisterského študijného 

programu pôrodná asistencia o individuálny študijný plán z dôvodu rizikového 

tehotenstva,  

b) predložil a Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť 

- žiadosť M. Bajtoš, študentky 1. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo 

o individuálny študijný plán z dôvodu rizikového tehotenstva. Vedenie JLF UK 

odporúča prerušiť štúdium, 

- žiadosť M. Turčanovej, študentky 1. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo 

o uznanie predmetov vykonaných v predchádzajúcom štúdiu na Fakulte 

zdravotníctva TU v Trenčíne a zaradenie do 2. ročníka. Vedenie JLF UK vyjadrilo 

nesúhlas so zaradením do 2. ročníka vzhľadom na to, že v predchádzajúcom štúdiu 

nevykonala všetky prerekvizitné predmety, 

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

Pecušovej, študentky 1. ročníka študijného programu pôrodná asistencia o zanechaní 

štúdia na JLF UK, 

d) informoval o príprave akreditačného spisu študijného programu pôrodná asistencia, 

e) informoval o stave tvorby novej webovej stránky Univerzity Komenského a jej 

súčastí. 

 

K bodu 3) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predložila záznam o kontrole evidencie, čerpania a účtovania dovoleniek 

zamestnancov JLF UK k 30. 9. 2012, 

b) predložila zoznamy odvodov agentúram za študentov študujúcich v jazyku anglickom – 

samoplatcov zapísaných do 1. ročníka AR 2012/2013, 
c) predložila odporúčanie k vypĺňaniu pracovných výkazov preukazujúcich činnosť na 

projektoch financovaných zo ŠF EÚ, 

d) predložila usmernenie k účtovaniu registračných poplatkov a leteniek, 

e) informovala, že na pracoviská JLF UK bola zaslaná tretia výzva na predkladanie 

dokladov z návštevy kultúrneho podujatia na vyplatenie príspevku zo Sociálneho 

fondu JLF UK, 

f) informovala, že sa v mesiacoch október a november 2012 uskutoční 3. ročník 

Univerzitnej kvapky krvi, 

g) predložila súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou k 30. 9. 2012, 

h) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť zmenu smernice 

o cestovných náhradách poskytovaných pri domácich a zahraničných pracovných 

cestách – prijaté uznesenie 6/20/2012, 



 

i) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na výšku školného 

a poplatkov spojených so štúdiom na JLF UK v AR 2013/2014 – prijaté uznesenie č. 

7/20/2012, 

j) informovala, že boli doplnené údajov u dohodárov – externých učiteľov v Centrálnom 

registri zamestnancov, 

k) informovala o písomnom upozornení na porušenie pracovnej disciplíny 

zamestnankyne Vysokoškolského internátu JLF UK, 

l) informovala, že námestníkovi UNM bola zaslaná odpoveď na žiadosť o poskytnutie 

údajov o objeme finančných prostriedkov určených na úhradu nákladov súvisiacich 

s výučbou študentov na klinických výučbových pracoviskách, 

m) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť o zatvorenie 

výpožičného oddelenia AKAS JLF UK na obdobie od 01. 11. 2012 do 31. 12. 2012 

z dôvodu zabezpečenia sťahovania študijnej literatúry z priestorov ŠD na 

Novomeského 7 do nových priestorov AKASu – prijaté uznesenie č. 8/20/2012, 

n) informovala, že dňa 31. 10. 2012 sa uskutoční praktický seminár „Dynamy – klinický 

referenčný nástroj pre EBM a jeho využitie v praxi“ v priestoroch AKASu na ul. 

Novomeského, 

o) informovala, že boli podpísané rámcove dohody medzi UK v Bratislave a 

spoločnosťami FINAL - CD, spol. s r. o. a Motor – Car Bratislava, spol. s r. o. pre 

predmet zákazky „Dodávka osobných motorových vozidiel pre UK v Bratislave“. 

 

K bodu 4) 

prof. MUDr. J. Danko, CSc. 

a) informoval o spôsobe nahlasovania porúch v rámci informačných technológií na 

CePIT Bratislava.  

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) podala informácie zo seminára k diplomovým prácam. 

 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala o stave výroby plášťov pre študentov 1. Ročníka JLF UK v Martine. 

b) informovala, že v dňoch 17. – 19. 10. 2012 na JLF UK vykoná zamestnanec Archívu 

UK kontrolu agendy podateľne, sekretariátu dekana a tajomníka fakulty, referátu 

vedeckovýskumnej činnosti, referátu personálnej práce a referátov doktorandského 

a špecializačného štúdia. 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 

 

V Martine dňa   25. 10. 2012 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

            dekan JLF UK 

 


