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Z á p i s n i c a  č. 8/2012 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 

konaného dňa 11. apríla 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní: prof. MUDr. J. Danko, CSc., 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 

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

 

 

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

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

Ospravedlnená: A.Antošíková, predsedníčka študentskej časti AS 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  

K bodu 1) 

 Dekan JLF UK vykonal kontrolu uznesení zo zasadania Vedenia JLF UK konaného 

dňa 26. marca 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 Výročnú správu o činnosti za rok 2011 a Vedenie JLF UK ju ďalej 

odporučilo predložiť na schválenie Akademickému senátu JLF UK– prijaté 

uznesenie č. 1/8/2012, 

b) predložil žiadosť MUDr. Eleny Kavcovej, PhD. o predĺženie pracovného pomeru, 
c) informoval, že 17. 4. 2012 sa uskutočnia v Bratislave oslavy 25. výročia programu 

ERASMUS, 

d) predložil návrh prednostu Chirurgickej kliniky JLF UK a UNM na zmenu garanta 

v predmetoch 2-JVL-026, 2-JVL-526, 2-JVL-027 a 2-JVL-527. Vedenie JLF UK 

odporučilo dekanovi akceptovať zmenu garanta u predmetov 2-JVL-027 a 2-JVL-527 

a zmenu garanta v predmetoch 2-JVL-026 a 2-JVL-526 akceptovať až po získaní 

vymenúvacieho dekrétu za prednostu Neurochirurgickej kliniky JLF UK a UNM, 

e) informoval o výsledku študentského prieskumu týkajúceho sa výučby patologickej 

fyziológie a farmakológie, 

f) predložil ďakovný list bývalého ministra zdravotníctva Ivana Uhliarika, 

g) predložil pripomienky vedúcej Ústavu farmakológie JLF UK v Martine k štruktúre 

pedagogických pracovníkov vo vzťahu k pedagogickej zaťaženosti pracovísk JLF UK.  

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. I. 

Odrejkovi, PhD., 

b) informovala o plánovanom stretnutí vedúcich pracovísk k výzve Zdravie v rámci 7. 

Rámcového programu, ktoré sa uskutoční 17.4.2012, 

c) informovala, že v súčasnosti Oddelenie pre hodnotenie publikačnej činnosti CVTI SR 

robí obsahové a formálne kontroly záznamov CREPČ 2011. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť:  

- žiadosť MUDr. M. Urdu, doktoranda externej formy v študijnom odbore 7.1.3. 

normálna a patologická fyziológia o ukončenie doktorandského štúdia 

z pracovných dôvodov, 

- žiadosť MUDr. A. Khoshaba, doktoranda externej formy v študijnom odbore 

7.1.7. chirurgia o písanie písomnej časti k dizertačnej skúške v jazyku anglickom, 

b) informoval, že bol odoslaný dotazník „European Medical (EMRC)“ pre potreby 

Science Policy Briefing on Medical Research Education in Europe, 

c) informoval o možných termínoch konania workshopu ORPHEUS, ktorý bude na jeseň 

2012 organizovať JLF UK v Martine, 

d) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť Mgr. S. Tomášovej 

o vyradenie z evidencie rigorózneho konania v študijnom odbore 7.4.1. 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. G. Čopíkovej, primárky detského oddelenia  Nemocnica Snina, 

za školiteľku pre MUDr. M. Ženčuchovú a MUDr. J. Kotosovú, lekárky 

zaradené do špecializačného štúdia v odbore pediatria na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. D. Dolníkovej, primárka Oddelenia patologických 

novorodencov a JIS, DFNsP, Bratislava, za školiteľku pre lekárov zaradených do 

špecializačného štúdia v odbore  neonatológia na JLF UK v Martine, 

f) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť MUDr. E. Koišovú o predĺženie prerušenia štúdia v odbore pediatria 

z dôvodu pokračovania rodičovskej dovolenky, 

- žiadosť MUDr. L. Balážovej o prerušenie špecializačného štúdia v odbore 

vnútorné lekárstvo z dôvodu nástupu na materskú dovolenku a následne 

rodičovskú dovolenku 

- žiadosť MUDr. J. Vojtkuliakovej, zaradenej do špecializačného štúdia v odbore 

vnútorné lekárstvo, o zmenu odboru vnútorné lekárstvo na odbor hematológia 

a transfuziológia, 

- žiadosť MUDr. M. Gočala o zrušenie zaradenia do špecializačného štúdia 

v odbore všeobecné lekárstvo, 

g) predložil návrh na rozhodnutie dekana JLF UK o úhrade za ďalšie vzdelávanie na JLF 

UK – prijaté uznesenie č. 2/8/2012.  

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

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

- zanechanie štúdia na JLF UK V. E. N. Haglund, študentky 1. ročníka 

študijného programu všeobecné lekárstvo v jazyku anglickom, ktorá 

nenastúpila na štúdium po prerušení štúdia, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť 

- žiadosť R. Ayuba, študenta 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo v jazyku anglickom o uznanie zápočtov a skúšok z predchádzajúceho 

štúdia a to z predmetov Lekárska chémia II, Lekárska biológia II a Histológia 

a embryológia I, 

c) informovala o aktuálnom počte študentov študujúcich v jazyku anglickom k 31. 3. 

2012, 

d) predložila správu z kontroly platieb školného študentov študujúcich v jazyku 

anglickom za LS AR 2011/2012, 

e) informovala, že v dňoch 2. a 3. apríla 2012 doktorandi JLF UK Šimera Michal 

a Flešková Dana úspešne reprezentovali fakultu na „International Scientific 

Conference of Young Researchers and Students“, ktorá sa konala na partnerskej 

Kirovskej štátnej lekárskej akadémii. V rámci sekcie zahraničných účastníkov obsadili 

1. a 2. miesto. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila návrh študijných programov všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku 

slovenskom a jazyku anglickom, nelekárskych študijných programov a v študijnom 

programe zubné lekárstvo – prijaté uznesenie č. 3/8/2012, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh časového 

harmonogramu zápisov pre akademický rok 2012/2013, 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh poplatku 15 € za 

promócie v akademickom roku 2011/2012 – prijaté uznesenie č. 4/8/2012,  
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d) predložila návrh členov štátnicových komisií JLF UK pre študijný program Všeobecné 

lekárstvo a nelekárske študijné programy na akademický rok 2012/2013 – prijaté 

uznesenie č. 5/8/2010, 

e) informovala o aktuálnych počtoch prihlásených uchádzačov o štúdium na JLF UK 

v Martine (Všeobecné lekárstvo – 1632, Ošetrovateľstvo – 128, Verejné zdravotníctvo 

– 52, Pôrodná asistencia – 39), 

f) informovala o výsledkoch retenčných testov v akademickom roku 2011/2012, 

g) informovala o rozdelení pozvaných uchádzačov o štúdium na JLF UK v Martine na 

jednotlivé dni (11. – 15. 6. 2012), 

h) predložila a Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť žiadosti: 

- Martina Čingera, uchádzača o štúdium na JLF UK, ktorý žiada o zmenu 

študijného programu v zaslanej prihláške – zo ŠP Verejné zdravotníctvo na ŠP 

Všeobecné lekárstvo, 

- Kataríny Jancíkovej, uchádzačky o štúdium na JLF UK, ktorá žiada o zmenu 

študijného programu v zaslanej prihláške - zo študijného programu 

ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia a verejné zdravotníctvo na študijný 

program všeobecné lekárstvo, 

i) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi zobrať na vedomie návrh 

rozdelenia študentov študijného programu všeobecné lekárstvo pre štátnu skúšku 

„Obhajoba diplomovej práce“ (podľa dní a komisií), 

j) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť prof. MUDr. Ľ. 

Lacu, PhD. o zmenu termínu štátnej skúšky z predmetu chirurgia, 

k) predložila pripomienky vedúcich pracovníkov ústavov a kliník JLF UK 

k pedagogickej výkonnosti pre potreby rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 

2012. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) podal informácie zo zasadnutia Koordinačná rada MEFANETu, ktoré sa uskutočnilo 

4. 4. 2012 v Prahe.  

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala o podpísaní dodatku k Zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu 

prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR na rok 2012, 

b) predložila oznámenie Úradu pre verejné obstarávanie o začatí kontroly postupu 

zadávania zákazky pred uzatvorením zmluvy na predmet zákazky „ Chemikálie pre 

vedu a výskum JLF UK v Martine“, 

c) informovala, že rektor UK v Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. poveril 

dekana JLF UK v Martine prof. MUDr. Jána Danka, CSc. na rozhodovanie a konanie 

v mene UK v Bratislave za fakultu vo veciach uvedených v uvedenom Poverení č. 

OLP 171/2012, 

d) informovala, že na pracoviská JLF UK bol zaslaný oznam o príprave aktualizácie 

podpisových vzorov disponentov oprávnených pre odsúhlasovanie čerpania 

finančných prostriedkov v kategórii tovary, služby a práce za jednotlivé pracoviská, 

výskumné, grantové resp. iné úlohy, popr. projekty financované zo ŠF EÚ, 

e) predložila rozpis dotácie MŠVVaŠ SR na nové a pokračujúce projekty VEGA 

a KEGA v roku 2012, 

f) predložila rozpis dotácie na projekty APVV v roku 2012, 

g) informovala o výsledku z otvárania, vyhodnotenia ponúk a vybratia najvhodnejšieho 

návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na nepotrebný nehnuteľný majetok, t.j. 
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administratívnej budovy bývalého Dekanátu JLF UK v Martine a jej pozemku na 

Záborského ul. 2, 

h) informovala o podpísaní dodatku ku Kolektívnej zmluve UK v Bratislave na rok 2012, 

i) informovala, že bola na Rektorát UK zaslaná súhrnná správa o zákazkách s nízkou 

hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € k 31. 3. 2012, 

j) informovala o výsledku Komenského zbierky hračiek pre deti z Tanzánie a tlmočila 

poďakovanie PhDr. A. Kučerovej, vedúcej Oddelenia vzťahov s verejnosťou UK 

v Bratislave všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili,  

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

spoločnosťou LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. pre predmet zákazky „Stravné 

poukážky“, 

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

spoločnosťou Alfa print spol. s r. o. pre predmet zákazky „Tlačiarenské služby“, 

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

spoločnosťou Fami s. r. o. pre predmet zákazky „Marketingové predmety“, 

n) predložila pripomienku člena študentskej časti AS JLF UK v Martine k cenám, za 

ktoré sa nakupuje IKT technika u zazmluvnených dodávateľov, ako aj odpoveď 

Rektorátu UK na uvedený podnet, 

o) informovala, že bol vydaný Príkaz rektora č. 1/2012 Plán dovoleniek na rok 2012 – 

prijaté uznesenie č. 6/8/2012, 

p) predložila ponuku na doškoľovacie kurzy k prijímacím skúškam na JLF UK v Martine 

v študijnom programe všeobecné lekárstvo pre AR 2012/2013. Vedenie JLF UK 

odporučilo dekanovi schváliť návrh ceny vo výške 20  € za jeden doškoľovací kurz - 

prijaté uznesenie č. 7/8/2012, 

q) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrhy na vypísanie 

výberových konaní na obsadenie funkčného miesta profesora v odbore „nukleárna 

medicína“ na Klinike nukleárnej medicíny JLF UK a UNM, funkčného miesta docenta 

v odbore „mikrobiológia“ na Ústave mikrobiológie a imunológie JLF UK a 

pracovného miesta asistenta na Klinike nukleárnej medicíny JLF UK a UNM – prijaté 

uznesenie č. 8/8/2012, 
r) predložila kolaudačné rozhodnutie, v ktorom mesto Martin povoľuje užívanie 

dopravnej stavby „Knižnica a štúdijno-informačné stredisko JLF UK v Martine, 

s) informovala o zmenách Smernice MŠVVaŠ SR č. 5/2012, ktorou sa upravuje 

spracúvanie údajov v registri zamestnancov vysokých škôl, 

t) informovala, že 24. – 25. 04. 2012 sa organizuje Kvapka krvi na JLF UK v Martine, ktorú 

organizuje Martinský klub medikov v spolupráci s JLF UK a NTS. Podujatie sa uskutoční 

na Vysokoškolskom internáte JLF UK na Novomeského ul. 7 (24. 04. 2012) a na 

Dekanáte JLF UK na Malej Hore 4A (25. 04. 2012),  
u) informovala, že na JLF UK v Martine pokračujú preventívne lekárske prehliadky 

u zamestnancov pracujúcich na pracoviskách, ktoré sú vyhlásené v rizikovej kategórii 

3. Lekárske prehliadky zabezpečuje pracovná zdravotná služba HUMANIA s. r. o. 

Bratislava, 

v) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť spoločnosti 

OČKOLANDIA o možnú spoluprácu so študentmi JLF UK počas organizovania 

detských táborov pre deti z detských domovov, 

w) predložila ponuku zapožičania si výstavných vitrín, ktoré zakúpila Univerzita 

Komenského v Bratislave pri príležitosti výstavy 420. výročia J. A. Komenského, 

x) informovala, že v dôsledku havárie došlo k zatopeniu suterénnych priestorov v novej 

budove „Knižnica“. Do týchto priestorov boli presťahované aj dokumenty z budovy 

bývalého Dekanátu JLF UK na Záborského ul. č. 2 a teda došlo k ich čiastočnému 

znehodnoteniu, 
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y) informovala, že bol vydaný Príkaz dekana JLF UK v Martine č. 3/2012 na odstránenie 

zistených porušení predpisov v súvislosti s výkonom inšpekcie práce. 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 

 

 

V Martine dňa  20. 04. 2012 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

            dekan JLF UK 


