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Z á p i s n i c a  č. 5/2012 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 

konaného dňa 27. februára 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 

          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 14. februára 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 žiadosť doc. MUDr. Dagmar Statelovej, CSc. o zváženie udelenia 

mimoriadnej profesúry. Vedenie JLF UK odporučilo postúpiť žiadosť na posúdenie na 

Referát vedecko-výskumnej činnosti JLF UK,  

b) predložil žiadosť MS SR o súčinnosť a poskytnutie písomného vyjadrenia k spôsobu 

určovania biologického veku u živých osôb. Vedenie JLF UK neodporučilo 

spoluprácu z dôvodu plnej vyťaženosti a nedostatočnej personálnej kapacity JLF UK, 

c) predložil ponuku možnosti vykonávania ošetrovateľskej praxe v prostredí Strediska 

ED Sučany, 

d) informoval o vyhlásení súťaží „Cena za vedeckú a odbornú literatúru“, „Prémia za 

trojročný vedecký ohlas“, „Prémia za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo „ a 

„Tvorivá súťaž o najlepšiu prácu ŠVOK“ a možnosti predloženia návrhov na udelenie 

týchto cien do 31. marca 2012, 

e) predložil požiadavky vedúceho Ústavu informačných technológií pre zlepšenie 

technickej podpory používateľom IKT na JLF UK v Martine. Vedenie JLF UK 

odporučilo zaoberať sa problematikou na najbližšom zasadnutí vedenia za účasti 

vedúceho ÚIT JLF UK, 

f) predložil oznámenie o nástupe do zamestnania po ukončení rodičovskej dovolenky 

a žiadosť o úpravu rozsahu pracovného úväzku zamestnankyne Ústavu nelekárskych 

študijných programov JLF UK, 

g) informoval, že Univerzite Komenského v Bratislave je pre akademický rok 2012/2013 

pridelený počet 360 doktorandských miest, 

h) predložil ponuku možnosti získať Európsky vodičský preukaz na počítače (ECDL), 

i) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť PhDr. M. 

Bujalkovej, CSc. o povolenie skúšať študentov študujúcich v jazyku anglickom 

predmet Slovenský jazyk pedagógmi bez PhD. titulu. 

 

K bodu 3) 

prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD. 

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

Ceny dekana za práce publikované v časopisoch s impakt faktorom - doc. MUDr. M. 

Adamkovovi, CSc. (2x) a doc. RNDr. P. Kubatkovi, PhD., 

b) podala informácie z pracovného stretnutia komisie posudzujúcej granty UK pre 

mladých, ktoré sa konalo 24. 2. 2012. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť:  

- žiadosť Mgr. Ľ. Machovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.3.2. farmakológia na Ústave experimentálnej farmakológie SAV 

Bratislava o predĺženie prerušenia štúdia na dobu 1 roka, t.j. od 1. 4. 2012 do 

31. 3. 2013 z dôvodu rodičovskej dovolenky, 
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- žiadosť MUDr. D. Čierneho, doktoranda dennej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia o schválenie 

zahraničného študijného pobytu na Ústave farmakológie, oddelení neurovedy 

Univerzity Frederyka II. v Neapole, Taliansko, 

b) predložil analýzu neúspešného ukončenia doktorandského štúdia v dennej forme za 

obdobie 10 rokov, 

c) informoval o predbežnom počte nahlásených tém na prijímacie konanie na 

doktorandské štúdium pre akademický rok 2012/2013, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť MUDr. J. Prindešovej o  prerušenie špecializačného štúdia v odbore 

pracovné lekárstvo z dôvodu nástupu na materskú a následne rodičovskú 

dovolenku od 6. 4. 2012, 

- žiadosť MUDr. M. Hubinákovej o prerušenie špecializačného štúdia v odbore 

diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy z dôvodu pokračovania 

v rodičovskej dovolenke do 14. 2. 2013, 

- žiadosť MUDr. Ľ. Hudákovej o  prerušenie špecializačného štúdia v odbore 

gastroenterológia z dôvodu nástupu na materskú a následne rodičovskú 

dovolenku od 31. 1. 2012, 

e) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. M. Plevu, všeobecného lekára pre dospelých, Novoť, za 

školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore všeobecné 

lekárstvo na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. E. Huňarovej, praktickej lekárky pre deti a dorast, Čaňa, za 

školiteľku pre lekárov zaradených do certifikačnej prípravy pre výkon 

certifikovanej pracovnej činnosti dorastové lekárstvo na JLF UK v Martine, 

- menovanie H. Kyselovej, sestry, DONsP L. N. Jégeho, Dolný Kubín, za 

školiteľku pre sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore 

ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie na JLF UK v Martine, 

f) informoval, že dňa 23. 2. 2012 boli doručené na MZ SR spisy žiadostí o opätovné 

akreditácie špecializačných študijných programov pre odbory patologická anatómia 

a otorinolaryngológia, 

g) informoval, že sa pripravujú opätovné akreditácie špecializačných študijných 

programov pre odbory gastroenterológia a detská chirurgia, 

h) informoval o záveroch z pracovného stretnutia na MZ SR dňa 17. 2. 2012 vo veci 

inovácie obsahu „doplnkovej odbornej prípravy pre získanie špecializácie 

v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo“. 

 

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

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

komisií pre vypísané výberové konanie na obsadenie funkcie prednostu 

Neurochirurgickej kliniky JLF UK a UNM - prijaté uznesenie č. 1/5/2012, 

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

výberových konaní na obsadenie funkcie prednostu Ústavu klinickej biochémie JLF 

UK a UNM, funkcie prednostu Ortopedicko-traumatologickej kliniky JLF UK 

a UNM, funkcie prednostu Kliniky hrudníkovej chirurgie JLF UK a UNM, funkcie 

prednostu Kliniky nukleárnej medicíny JLF UK a UNM, funkcie prednostu Kliniky 

hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, funkcie vedúceho Ústavu histológie 

a embryológie JLF UK a na obsadenie funkcie riaditeľa Inštitútu medicínskeho 

vzdelávania v anglickom jazyku JLF UK – prijaté uznesenie č. 2/5/2012. 
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doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť L.-K. Myklebust, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na 1 rok, t.j. do 2. 

1. 2013, 

- žiadosť Z. Szadai, študenta 6. ročníka z partnerskej Semmelweis University v 

Budapešti o absolvovanie 2-týždňovej praxe na Klinike detí a dorastu JLF UK 

a UNM, 

- žiadosť L. Vrecenára, študenta 6. ročníka z partnerskej Semmelweis University 

v Budapešti o absolvovanie 2-týždňovej praxe na Psychiatrickej klinike JLF 

UK a UNM, 

b) informovala, že deadline na podávanie abstraktov na konferenciu AMEE je 12. marec 

2012. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila návrh študijných plánov so zakomponovaním požiadaviek garantov 

predmetov a študentskej časti AS JLF UK pre študijný program Všeobecné lekárstvo 

v jazyku slovenskom a jazyku anglickom pre akademický rok 2012/2013, 

b) predložila návrh študijného plánu novoakreditovaného študijného programu Zubné 

lekárstvo (1. ročník) pre akademický rok 2012/2013, 

c) informovala, že 29. 2. 2012 sa uskutoční zasadnutie Pedagogickej komisie JLF UK, 

d) informovala o predbežnom počte prihlásených uchádzačov na študijný program 

Všeobecné lekárstvo na akademický rok 2012/2013. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 
a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi zobrať na vedomie oznam D. 

Zedníkovej, študentky 1. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo o zanechaní 

štúdia, 

b) informoval o predbežných počtoch prihlásených uchádzačov na nelekárske študijné 

programy na akademický rok 2012/2013. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predložila správu o zistenej nezrovnalosti a žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov 

projektu 26250120025 – Ponuka atraktívneho vzdelávania a kvalitných služieb 

rekonštruovaním hmotnej infraštruktúry a využitím najmodernejších IKT, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť o vyradenie 

opotrebovaných a informačne neaktuálnych periodík, 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na príkaz dekana 

týkajúci sa vykonania mimoriadnej fyzickej inventarizácie knižničného fondu 

čiastkovej knižnice Ústavu ošetrovateľstva JLF UK a Ústavu nelekárskych študijných 

programov JLF UK – prijaté uznesenie č. 3/5/2012, 

d) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh vnútorného 

predpisu JLF UK na ochranu pracovných podmienok žien – prijaté uznesenie č. 

4/5/2012, 

e) predložila podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzatvorenie 

kúpnej zmluvy na nepotrebný nehnuteľný majetok – budova bývalého Dekanátu JLF 

UK na Záborského ul. Vedenie JLF UK schválilo nasledovné termíny: na zverejnenie 

podmienok 28. 2. 2012, na predkladanie ponúk 16. 3. 2012 a na vyhodnotenie ponúk 

23. 3. 2012  - prijaté uznesenie č. 5/5/2012, 

f) informovala, že boli spracované podklady k DP PO za rok 2011 a zaslané na Rektorát 

UK, 
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g) predložila návrh na stanovenie výšky školného a vybraných poplatkov pre študijný 

program Zubné lekárstvo na akademický rok 2012/2013 (prekročenie štandardnej 

dĺžky štúdia, súbežné štúdium). Návrh členov vedenia fakulty pre poplatníkov I. je 

1500 € a poplatníkov II. – podľa zmlúv – prijaté uznesenie č. 6/5/2012, 

h) predložila informáciu o čerpaní účelovo určenej dotácie k 31. 12. 2012, 

i) informovala, že spoločnosti Progeonet, s. r. o. boli odovzdané ďalšie kancelárie na 1 

poschodí bývalého Dekanátu JLF UK na Záborského ul., 

j) informovala, že Univerzita Komenského v Bratislave organizuje v dňoch od 19. do 30 

marca 2012 celouniverzitnú zbierku hračiek pre deti z Tanzánie, 

k) predložila cenové ponuky na nákup nábytku pre Internú kliniku – gastroenterologickú 

JLF UK a UNM, pre Ústav anatómie JLF UK a cenovú ponuku na nákup žalúzií. 

Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi predložené ponuky schváliť, 

l) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh Kolektívnej zmluvy 

JLF UK na rok 2012 a prehľad príjmov a výdavkov Sociálneho fondu JLF UK za rok 

2011 – prijaté uznesenie č. 7/5/2012. 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

a) podal informácie z pracovného stretnutia na Agentúre pre štrukturálne fondy EÚ 

v Bratislave, ktoré sa konalo 24. 2. 2012. 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 

 

V Martine dňa     09. 03. 2012 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

            dekan JLF UK 


