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Z á p i s n i c a  č. 14/2013 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 24. 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. MUDr. 

D. Mištuna, PhD., mim. prof., prof. MUDr. P. Galajda, CSc.. 

Ospravedlnení: doc. RNDr. E. Halašová, 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 
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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 27. mája 2013, 11. júna 2013, 17. júna 2013  a konštatoval, že všetky uznesenia sú 

splnené alebo sa priebežne plnia. 

 

K bodu 2) 

prof. MUDr. J. Danko, CSc. 

a) predložil žiadosť Ing. M. Vrabca, predsedu ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine 

o stanovisko Vedenia JLF UK k úprave platom neučiteľských zamestnancov – prijaté 

uznesenie č. 1/14/2013, 

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

Hanáčka, CSc. o predĺženie pracovného pomeru do 31. augusta 2014, 

c) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť prof. MUDr. A. 

Stránskeho, CSc. o predĺženie pracovného pomeru do 31. augusta 2014, 

d) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť doc. MUDr. D. 

Statelovej, PhD., mim. prof. o obsadenie jedného pracovného miesta (zubný technik) 

z projektu EÚ Zubné lekárstvo, 

e) informoval o špičkových tímoch Univerzity Komenského v Bratislave, 

f) informoval, že je potrebné etablovať pracoviská Centier excelentnosti – prijaté 

uznesenie č. 2/14/2013, 

g) predložil návrh na udelenie titulu „doctor honoris causa“ UK profesorovi A. J. Turner, 

University of Leeds, Anglicko. Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi návrh predložiť 

na zasadnutie Vedeckej rady JLF UK v Martine – prijaté uznesenie č. 3/14/2013,  

h) informoval, že 25. júna 2013 sa uskutoční zasadnutie rady APVV. 

 

K bodu 3) 

prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD.  

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh programu 

zasadnutia Vedeckej rady JLF UK v Martine, ktoré sa uskutoční dňa 27. 6. 2013 – 

prijaté uznesenie č. 4/14/2013, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh Hodnotiacej správy 

úrovne vedecko-výskumnej činnosti JLF UK za rok 2012 a predložiť ju na zasadnutie 

Vedeckej rady JLF UK – prijaté uznesenie č. 5/14/2013. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť návrh komisií pre štátne skúšky pre doktorandské štúdium – prijaté 

uznesenie č. 6/14/2013, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. M. Drozdíka, primára Interného oddelenia, Nemocnica 

s poliklinikou Topoľčany, za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného 

štúdia v odbore vnútorné lekárstvo na JLF UK v Martine, 
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c) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť MUDr. E. Vojtkuliakovej o predĺženie prerušenia štúdia v odbore 

hematológia a transfuziológia z dôvodu materskej dovolenky od 01. 07. 2013 do 

30. 6. 2014, 

d) podal informácie o plánovaných akciách špecializačného štúdia v mesiaci júl 2013: 

- 02. 07. 2013 – Špecializačná skúška v odbore patologická anatómia, 

- 01. 07. 2013 – 12. 07. 2013 – prijímanie záverečných prác pre špecializačné 

študijné odbory ošetrovateľská starostlivosť v komunite a ošetrovateľská 

starostlivosť v odboroch chirurgie 

- Školiace pobyty v UNM – podľa odsúhlasených prihlášok, 

e) informoval, že oddelenie pre ďalšie vzdelávanie objednalo dotlač dokladov o ďalšom 

vzdelávaní (indexy odbornosti a záznamníky zdravotníckych výkonov, ktoré budú 

obsahovať úpravy súvisiace so zmenou legislatívy platnej od 01. 07. 2013, 

f) predložil oznam MZ SR o zapracovaní minimálnych štandárd pre špecializačný 

študijný odbor Mamológia, 

g) informoval, že v súvislosti s rokovaním zástupcov vedenia JLF UK so zástupcami 

vedenia UNM sa dohodlo na odporúčaní pre prednostov ústavov a kliník 

uprednostňovať pri odsúhlasovaní školiacich pobytov a školiacich miest účastníkov 

vzdelávania zaradených na JLF UK (pred inými inštitúciami). 

 

prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD. v zastúpení doc. RNDr. E. Halašovej, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť R. Kveen, 

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

anglickom o predĺženie prerušenia štúdia do 25. 5. 2014. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila návrhy na udelenie Ceny rektora UK za najlepšiu diplomovú prácu a návrhy 

na Akademické pochvaly rektora UK, 

b) predložila návrh zmluvy o vykonaní letnej praxe študentov JLF UK vo Fakultnej 

nemocnici s poliklinikou J.A. Reimana v Prešove. Vzhľadom na to, že zo strany 

Fakultnej nemocnice v Prešove bola požadovaná platba za absolvovanie praxe 

študentov JLF UK, Vedenie JLF UK neodporučilo uvedenú zmluvu uzavrieť, 

c) informovala, že v rámci pripravovanej akreditácie JLF UK sa budú pripravovať nové 

informačné listy predmetov, 

d) informovala, že sa pedagogickí zamestnanci JLF UK môžu nahlasovať do čestných 

senátov na promócie absolventov študijného programu všeobecné lekárstvo dňa 4. júla 

2013 a pre nelekárske študijné programy a UTV dňa 12.júla 2013. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) informoval o priebehu tvorby reklamného filmu o Jesseniovej lekárskej fakulte UK v 

Martine. 

 

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

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

komisie pre vypísané výberové konanie na obsadenie 2 pracovných miest asistentov 

na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a UNM – prijaté 

uznesenie č. 7/14/2013. 
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K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala, že MŠVVaŠ SR boli poskytnuté doplňujúce údaje o počte jedál, 

s nárokom na dotáciu, vydaných študentom k 31. 5. 2013 na JLF UK v Martine, 

b) informovala o priestupkových opatreniach uložených študentom ubytovaným vo VI 

JLF UK na Novomeského ul. a na Hviezdoslavovej ul., 

c) informovala, že v dňoch 4. 7. 2013 a 12. 7. 2013 sa vo výdajni stravy Malá Hora 4A 

nebudú vydávať obedy z dôvodu konania promócii absolventov JLF UK v Martine, 

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

o zriadení Pedagogickej komisie pre študijné programy všeobecné lekárstvo a zubné 

lekárstvo – prijaté uznesenie č. 8/12/2013, 

e) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh vnútorného predpisu 

o zriadení Pedagogickej komisie pre nelekárske študijné programy – prijaté 

uznesenie č. 9/12/2013, 

f) informovala, že sa pripravuje aktualizácia podpisových vzorov disponentov 

oprávnených pre odsúhlasovanie čerpania finančných prostriedkov v kategórii tovary, 

služby a práce, 

g) informovala, že 26. 6. 2013 sa uskutoční XXVI. ročník Športového dňa O putovný 

pohár dekana JLF UK v Martine, 

h) predložila správu z kontroly na mieste pre projekt „Dobudovanie centra 

experimentálnej a klinickej respirológie – CEKR II“, 

i) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie návrh programu Martinskej detskej 

letnej univerzitky, 

j) informovala, že 24. 6. 2013 sa uskutoční kontrola, ktorú zrealizujú na JLF UK 

zamestnanci so Živnostenského odboru. 

 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 
 
 

 

 

V Martine dňa   01. 07. 2013 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


