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Z á p i s n i c a  č. 12/2013 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 11. júna 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Osina, PhD., prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD., Ing. Ľ. Červeňová, doc. RNDr. 

E. Halašová, PhD. 

Ospravedlnení: doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. prof., prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

 

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 
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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 20. mája 2013,  a konštatoval, že všetky uznesenia sú splnené alebo sa priebežne plnia.. 

 

K bodu 2) 

prof. MUDr. J. Danko, CSc. 

a) predložil žiadosť SACCME o vyjadrenie k spolupráci v riešení problémov 

kontinuálneho medicínskeho vzdelávania Slovenskou akreditačnou radou pre 

kontinuálne medicínske vzdelávanie. Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi vyjadriť 

podporné stanovisko – prijaté uznesenie č. 1/12/2013, 

b) predložil žiadosť doc. MUDr. D. Statelovej, PhD., mim. prof., prednostky Kliniky 

stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie o vytvorenie dvoch funkčných miest zubných 

lekárov - prijaté uznesenie č. 2/12/2013, 

c) predložil žiadosť pracovnej agentúry Atena o umiestnenie bilboardu v priestoroch JLF 

UK v Martine. Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť za poplatok 

z prenájmu v súlade s vnútornými predpismi JLF UK, 

d) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť prof. MUDr. J. 

Mazucha, DrSc. o predĺženie pracovného pomeru na JLF UK do 31. augusta 2014 

v zmysle uznesenia AS JLF UK č. 28/2012, 

e) predložil žiadosť riaditeľa UNM o stretnutie za účelom navrhnutia doriešenia spôsobu 

financovania nákladov, ktoré vznikajú UNM v súvislosti s vytvorením podmienok pre 

zabezpečenie výučby zameranej na získanie praktických zručností pre výkon 

zdravotníckych pracovníkov, 

f) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie usmernenie vo veci vydávania 

dokladov o ukončení štúdia v inom ako štátnom jazyku,  

g) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie plán komplexných akreditácií v roku  

2014, 

h) predložil všeobecný návrh zmluvy o praktickej výučbe medzi verejnou vysokou 

školou a zdravotníckym zariadení - prijaté uznesenie č. 3/12/2013, 

i) predložil žiadosť MUDr. M. M. S. Šulaja, PhD. o zníženie pracovného úväzku 

a zmenu pracovného zaradenia v rámci práce pre projekt spolufinancovaný zo ŠF EÚ - 

prijaté uznesenie č. 4/12/2013. 

 

K bodu 3) 

prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD.  

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť MUDr. M. Šulaja, 

PhD., zodpovedného riešiteľa projektu KEGA na zmenu zodpovedného riešiteľa 

z dôvodu zníženia úväzku na JLF UK od 1. 7. 2013, 

b) informovala o žiadosti MŠVVaŠ SR na vypracovanie ročného výkazu o výskumno-

vývojovom a inovačnom potenciáli JLF UK za rok 2012, 

c) informovala, že bola zverejnená zápisnica z 2. mimoriadneho zasadnutia AK. Bola 

akceptovaná zmena garančnej skupiny pre št. odbor 7.4.2. verejné zdravotníctvo, 

d) informovala, že dňa 30. 05. 2013 sa uskutočnilo ďalšie školenie na RUK organizované 

Oddelením pre VVČ a DŠ - vytvorenia optimálneho postupu na zverejňovanie údajov 
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o uchádzačovi a údajov o priebehu habilitačného/vymenúvacieho konania na 

webovom sídle vysokej školy v každom konaní samostatne a v chronologickom poradí 

v akom nastali rozhodujúce skutočnosti podľa vyhlášky č. 457/2013, údaje zverejňujú 

referenti fakúlt. 

 

prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD. v zastúpení prof. MUDr. P. Galajdu, CSc. 

a) za oblasť ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov predložila a Vedenie 

JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. J. Šternberského, primára Kožného oddelenia Krajská 

nemocnica T. Bati, Zlín, za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného 

štúdia v odbore dermatovenerológia na JLF UK v Martine,  

- menovanie MUDr. A. Šimalovej, Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, 

Žilina, za školiteľku pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore 

všeobecné lekárstvo na JLF UK v Martine,  

- menovanie MUDr. V. Koščáka, Interného oddelenia, Nemocnica A. Leňa, 

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

vnútorné lekárstvo na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. Ľ. Bogdánovej, Dermatovenerologická ambulancia Topoľčany, 

za školiteľku pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore 

dermatovenerológia na JLF UK v Martine, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť MUDr. E. Tomkovej o zrušenie zaradenia v odbore vnútorné lekárstvo 

z dôvodu záujmu pokračovať v špecializačnej príprave na LF SZU v Bratislave 

v odbore angiológia, 

- žiadosť MUDr. D. Reichovej o prerušenie štúdia v odbore hematológia 

a transfuziológia z dôvodu nástupu na materskú a následne rodičovskú dovolenku 

od 16. 10. 2012 do 10. 6. 2013, 

- žiadosť MUDr. E. Koišovej o prerušenie štúdia v odbore pediatria z dôvodu 

pokračovania  rodičovskej dovolenky od 8. 4. 2013 do 31. 8. 2013, 

c) informovala, že dňa 27. 6. 2013 sa na zasadnutí Vedeckej rady JLF UK budú 

odovzdávať špecializačné diplomy pre lekárov všeobecné lekárstvo a vnútorné 

lekárstvo. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh zmluvy o vzájomnej 

spolupráci so Semmelwesovou Univerzitou v Budapešti, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť H. Lihockej, 

študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo výučba v jazyku 

anglickom o prerušenie štúdia. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh komisií štátnych 

skúšok v študijných programoch realizovaných na JLF UK v AR 2013/2014, 

b) informovala s spôsobe zverejňovania priebežných výsledkov prijímacích skúšok . 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) informoval o počte prihlásených uchádzačov na magisterské štúdium verejného 

zdravotníctva a pôrodnej asistencie na JLF UK pre AR 2013/2014. Vedenie JLF UK 

neodporúča dekanovi realizovať prijímacie konanie na študijné programy verejné 

zdravotníctvo v externej forme a pôrodná asistencia v dennej a externej forme  
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z dôvodu nedostatočného počtu prihlásených uchádzačov o uvedené štúdium - prijaté 

uznesenie č. 5/12/2013. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predložila žiadosť Oddelenia vzťahov s verejnosťou UK o aktualizáciu informácií 

o jednotlivých fakultách v pripravovanom 3. aktualizovanom vydaní bulletinu UK. 

Vedenie JLF UK odporučilo v tejto súvislosti vykonať zmenu členky Redakčnej rady 

časopisu Naša Univerzita za JLF UK v Martine. Doterajšiu zástupkyňu za JLF UK, 

doc. RNDr. Soňu Fraňovú, PhD., mim. prof. nahradiť prof. MUDr. Andreou 

Čalkovskou, PhD. – prijaté uznesenie č. 6/12/2013, 

b) predložila návrh aktualizovaných údajov „Úvod a histórie JLF UK“ do Ročenky JLF 

UK pre akademický rok 2013/2014, 

c) informovala, že Rektorát UK zabezpečuje zjednotenie systému AIS2 a modulu 

Organizačný manažment pre potreby aktualizácie webovej stránky UK a jej súčastí, 

d) informovala o výsledkoch dotazníkového šetrenia spokojnosti zamestnancov JLF UK 

v Martine. Dekan JLF UK vyslovil poďakovanie všetkým zamestnancom JLF UK, 

ktorí dotazník vyplnili a vyjadril presvedčenie, že získané informácie budú využité 

v rámci ďalšej organizácia a riadenia fakulty, 

e) informovala o výsledkoch celofakultného hlasovania o názve novopostavenej budovy 

na ul. L. Novomeského. Najvyšší počet hlasov získal návrh: Akademické informačné 

centrum, 

f) predložila oznámenie o začatí územného konania na stavbu Martinské centrum pre 

biomedicínu, 

g) informovala, že v dňoch 6. - 7. 6. 2013 sa vykonáva vládny audit na vybrané projekty 

realizované na JLF UK v Martine, 

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

a spoločnosťou Clean tonery s. r. o. pre predmet zákazky „Tonery“, 

i) informovala o ďalšom priebehu súdneho pojednávania JLF UK verzus METROSTAV 

SK a. s. vo veci indexácie – prijaté uznesenie č. 7/12/2013, 

j) informovala, že v nadväznosti na požiadavku MŠVVaŠ SR boli spracované za JLF 

UK tabuľky k čerpaniu účelovej dotácie k 31. 12. 2012. 

 

K bodu 5) 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) informoval o postupe spracovania filmu o Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine 

pre reprezentačné účely. 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 
 

 

 

 

V Martine dňa   21. 06. 2013 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


