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Z á p i s n i c a  č. 15/2013 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 08. júla 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, prof. 

MUDr. P. Galajda, CSc., doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

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

 

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 

Ospravedlnený: M. Kendra 
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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 24. júna 2013  a konštatoval, že všetky uznesenia sú splnené alebo sa priebežne plnia. 

 

K bodu 2) 

prof. MUDr. J. Danko, CSc. 

a) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie stanovisko generálneho riaditeľa 

Sekcie riadenia ESF MPSVaR SR vo veci riešenia miest postdoktorandov, 

b) predložil žiadosť generálneho riaditeľa sekcie špeciálnych odvetví a činností NKÚ 

o zverejnenie Dotazníka uplatňovania absolventov VŠ na trhu práce na webovom sídle 

JLF UK v Martine. Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi zverejniť na internetovej 

stránke fakulty odkaz na uvedený dotazník, 

c) predložil návrh doc. MUDr. E. Novákovej, PhD., vedúcej Ústavu mikrobiológie 

a imunológie JLF UK na zmenu štruktúru pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov na Ústave mikrobiológie a imunológie JLF UK – prijaté uznesenie č. 

1/15/2013, 

d) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť E. Maxinovej 

o zmenu študijného programu, 

e) informoval, že 9. 7. 2013 sa uskutoční pracovné stretnutie na MZ SR. Predmetom 

jednania bude zmluva o praktickej výučbe s univerzitnými nemocnicami, 

f) informoval, že na základe výzvy MZ SR na predkladanie nominácií zástupcov LF SR 

boli do nového rezidentského programu pre všeobecných lekárov za JLF UK 

v Martine nominovaní prof. MUDr. Ján Danko, CSc. a prof. MUDr. Peter Galajda, 

CSc., 

g) informoval, že boli schválené vnútorné predpisy UK (Študijný poriadok UK 

v Bratislave a Štipendijný poriadok UK v Bratislave). Predpisy nadobudnú účinnosť 

od 1. 9. 2013 – prijaté uznesenie č. 2/15/2013, 

h) informoval, že Komisia pre prijímacie konanie na UK v Bratislave, JLF v Martine pre 

akademický rok 2013/2014 na svojom zasadnutí dňa 1. 7. 2013 odporučila dekanovi 

JLF UK na základe počtu zaslaných návratiek do 30. 6. 2013 posunúť hranicu 

prijatých uchádzačov v študijnom programe všeobecné lekárstvo na 143 uchádzačov 

s minimálnym počtom 130 bodov a v študijnom programe zubné lekárstvo na hranicu 

10 uchádzačov s minimálnym počtom 145 bodov. Vzhľadom na počet získaných 

bodov v nelekárskych študijných programoch, komisia neodporúča dekanovi posunúť 

hranicu prijatých uchádzačov – prijaté uznesenie č. 3/15/2013. 

 

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 – MVDr. S. 

Bálentovej, PhD., 

b) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie rozhodnutie Ministra školstva, vedy, 

výskumu a športu SR o odňatí práva uskutočňovať na JLF UK habilitačné konanie 
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a konanie na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore ošetrovateľstvo 

s účinnosťou od 17. 6. 2013 – prijaté uznesenie č. 4/15/2013, 

c) informovala o podujatiach organizovaných na JLF UK v rámci Týždňa vedy 

a techniky na Slovensku, ktorý sa bude konať v dňoch 11. – 17. novembra 2013, 

d) informovala, že na webovom sídle JLF UK je uverejnený prehľad H-indexov 

zamestnancov JLF UK v Martine s vedecko-pedagogickým titulom „profesor“ a 

„docent“ k 30. 6. 2013, 

e) informovala o liste vedúcej redaktorky časopisu Naša univerzita, ktorým žiadajú JLF 

UK informovať o uskutočňovaných podujatiach na fakulte – prijaté uznesenie č. 

5/15/2013. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť: 

- žiadosť MUDr. D. Roškovej, doktorandky dennej formy študijného odboru 7.4.2. 

verejné zdravotníctvo o zmenu formy z dennej na externú od AR 2013/2014, t. j. 

od 01. 09. 2013 z rodinných dôvodov, 

- žiadosť MUDr. V. Uličianskeho, doktoranda externej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.4. vnútorné choroby o ukončenie doktorandského štúdia k 30. júnu 

2013 z pracovných dôvodov,  

- žiadosť prof. MUDr. E. Kurču, PhD., garanta študijného odboru, na menovanie 

MUDr. V. Nosáľa, PhD. za školiteľa - špecialistu v študijnom odbore 7.1.11. 

neurológia – prijaté uznesenie č. 6/15/2013, 

b) informoval o počte odvolaní proti rozhodnutiu o neprijatí na doktorandské štúdium 

v AR 2013/2014 v študijnom odbore 7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická 

biochémia, 

c) informoval o počte zaslaných návratiek prijatých uchádzačov na doktorandské štúdium 

v AR 2013/2014, 

d) predložil rozpracovaný návrh Študijného poriadku JLF UK pre doktorandské štúdium, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. S. Dražilovej, primára Interného oddelenia a JMS, Nemocnica 

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

gastroenterológia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. I. Hudeca, všeobecného lekára pre dospelých, Revúca, za 

školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore všeobecné 

lekárstvo na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. P. Krajkoviča, vedúceho lekára Sanatórium Helios SK, s. r. o., 

za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore 

gynekológia a pôrodníctvo na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. Z. Macháčovej, primárky Detského oddelenia, Nemocnica 

Valašské Meziříčí, ČR, za školiteľku pre lekárov zaradených do špecializačného 

štúdia v odbore pediatria na JLF UK v Martine, 

f) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť MUDr. M. Ďuricu o zrušenie zaradenia v odbore anestéziológia 

a intenzívna medicína z dôvodu záujmu pokračovať v špecializačnej príprave na 

LF SZU v Bratislave v odbore urgentná medicína, 

- žiadosť MUDr. B. Franekovej o prerušenie štúdia v odbore dermatovenerológia  

z dôvodu dlhodobého pobytu v zahraničí od 01. 07. 2013 do 30. 6. 2014, 

- žiadosť MUDr. M. Brunclíkovej o prerušenie štúdia v odbore pracovné lekárstvo 

z dôvodu MD a následne RD od 24. 6. 2013 do 24. 6. 2014, 
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- žiadosť MUDr. J. Múdrej o prerušenie štúdia v odbore pediatria z dôvodu MD 

a následne RD od 12. 6. 2013 – 12. 6. 2015, 

- žiadosť MUDr. Ľ. Bosíkovej o predĺženie prerušenia štúdia v odbore diabetológia, 

poruchy látkovej premeny a výživy z dôvodu pokračovania RD od 18. 4. 2013 do 

18. 4. 2014, 

g) podal informácie o plánovaných akciách špecializačného štúdia v mesiaci august 

2013: 

- 26. 08. 2013 – 30. 08. 2013 – 3. Vzdelávacia aktivita v rámci študijného programu 

OS v psychiatrii 

- 26. 08. 2013 – 30. 08. 2013 – prijímanie záverečných prác pre špecializačný 

študijný odbor ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie, 

- Školiace pobyty v UNM – podľa odsúhlasených prihlášok, 

h) informoval, že ku dňu 30. 06. 2013 bolo ukončené prijímanie žiadostí o zaradenie do 

špecializačného štúdia v zdravotníckom povolaní sestra. JLF UK prijala 73 

kompletných žiadostí o zaradenie do štúdia v termíne od 01. 10. 2013 a to 

v nasledujúcich odboroch:  

- ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie 13 žiadostí 

- ošetrovateľská starostlivosť v komunite   36 žiadostí 

- ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii  24 žiadostí, 

i) predložil návrh týkajúci sa zaraďovania doktorandov dennej formy štúdia, ktorí majú 

pracovný úväzok s UNM vrátane pohotovostných služieb do špecializačného štúdia.  

Keďže doktorandi dennej formy neboli v minulosti zaraďovaní do špecializačného 

štúdia (vnútorný predpis č. 13/2012 nestanovuje výšku úhrady pre doktorandov). 

Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov navrhuje stanoviť 

výšku úhrady ako pre zamestnancov JLF UK (vzhľadom na ich „kombinovanú 

formu štúdia“) a to len vo výške úhrady za vydanie diplomu o špecializácii (166,- 

EUR). V prípade, že po ukončení doktorandského štúdia sa ukončený doktorand 

nestane riadnym zamestnancom JLF UK, bude ku zmluvám pripravený dodatok, ktorý 

stanoví novú výšku platby – prijaté uznesenie č. 7/15/2013. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť I. K. Bjornstad, študentky 3. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o  prerušenie štúdia na dobu 1 roka, 

- žiadosť S. Kirubamoorthy, študentky 3. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o  prerušenie štúdia na dobu 1 roka, 

- žiadosť K. Kirubairajah, študentky 3. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o  prerušenie štúdia na dobu 1 roka, 

- žiadosť Y. da C. G. Silvestre, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o  prerušenie štúdia, 

- žiadosť J. M. H. Olsen, študentky 4. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o  prerušenie štúdia na dobu 1 roka. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosti o nahliadnutie do 

testov z prijímacích skúšok za prítomnosti komisie dňa 18. 7. 2013, 

b) informovala o počte uchádzačov, ktorí potvrdili návratkou štúdium na JLF UK 

v Martine v jednotlivých študijných programoch, 

c) predložila a Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť žiadosť A. Ondrúškovej, 

študentky 1. ročníka na LF Ostravskej univerzite, o prestup na JLF UK. Žiadosť bola 

zaslaná rektorovi UK na vyjadrenie stanoviska, 
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d) informovala, že navrhovaný termín Dňa otvorených dverí na JLF UK pre uchádzačov 

o štúdium v AR 2014/2015 bol stanovený na 3. 2. 2014. Vedenie JLF UK odporučilo 

dekanovi uvedený termín schváliť, 

e) informovala o realizácii dotazníkovej štúdie absolventov 6. ročníka študijného 

programu všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom a slovenskom, 

f) informovala o realizácii dotazníkovej štúdie kvality výučby v študijnom programe 

všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom a slovenskom za zimný semester 

AR 2013/2014, 

g) predložila návrh systému realizácie prihlasovania na témy diplomových prác 

a zapisovanie hodnotenia za predmet v LS 4. ročníka. Vedenie JLF UK neodporúča 

dekanovi meniť zavedený systém zapisovania hodnotení. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť M. Baláža, študenta 

1. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo o prerušenie štúdia na dobu 1 roka, 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosti P. Jesenskej, K. 

Jakubčíkovej a N. Bartošovej, uchádzačiek prijatých v prijímacom konaní na 

nelekársky študijný program, ktorý mali v prihláške uvedený na 1. mieste, o jeho 

zmenu v súlade s podmienkami prijímacieho konania. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť o prenájom 

priestorov Aula Magna JLF UK v Martine na valné zhromaždenie Matice slovenskej 

v dňoch 18. – 19. októbra 2013, 

b) informovala, že bola podpísaná zmluva na poskytnutie služby medzi UK v Bratislave 

a spoločnosťou Nexion, s. r. o. pre predmet zákazky „Pranie a súvisiace služby“, 

c) informovala, že bola podpísaná kúpna zmluva medzi UK v Bratislave a spoločnosťou 

DREVONA GROUP s. r. o. pre predmet zákazky „Školský nábytok pre UK v BA“, 

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

a spoločnosťou EAGLE SECURITY, a. s. pre predmet zákazky „Strážne služby“. 

e) informovala, že bola podpísaná zmluva o poskytovaní služieb medzi UK v Bratislave 

a spoločnosťou KO&KA, spol. s r. o. pre predmet zákazky „Univerzitný časopis a iné 

tlačoviny“, 

f) informovala o rozpise bežnej dotácie na mesiac júl 2013, ktorá bola poukázaná na účet 

JLF UK, 

g) informovala, že bola JLF UK poukázaná dotácia na sociálne štipendiá a príspevok na 

hlavné jedlá, 

h) informovala, že od 1. 9. 2013 sa príspevok na jedlo nemení a zostáva vo výške 1 €, 

i) informovala o zúčtovaní praktickej výučby na klinických pracoviskách k 30. 6. 2013, 

j) informovala, že na Rektorát UK bola zaslaná Súhrnná správa o zákazkách s nízkou 

hodnotou za 2. štvrťrok 2013, 

k) informovala, že sa pripravujú podklady k účtovnej závierke k 30. 6. 2013, 

l) informovala, že od 1. 7. 2013 nadobúda účinnosť nový zákon o ochrane osobných 

údajov č. 122/2013 Z.z., 

m) predložila informáciu generálneho riaditeľa sekcie koordinácie fondov EÚ Úradu 

vlády SR k určovaniu lehôt na poskytovanie súťažných podkladov – prijaté 

uznesenie č. 8/15/2013. 
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K bodu 5) 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc., dekan JLF UK 

a) predložil uznesenie č. 1 zo zasadnutia Správnej rady UK v Bratislave, ktoré sa konalo 

dňa 6. 5. 2013, týkajúce sa zámeru nadobudnutia nehnuteľností v lokalite Malá Hora 

v Martine so zámerom vybudovať na uvedených pozemkoch celistvý areál – Campus 

JLF UK v Martine. 

 

doc. MUDr. Oto Osina, PhD. 

a) informoval o potrebe prestavby pódia v Aula Magna JLF UK. 

 

prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. 

a) informovala, že na ul. Sklabinskej 26 je potrebné zrealizovať rekonštrukciu 

príjazdovej cesty k predklinickým ústavom – prijaté uznesenie č. 9/15/2013. 

 

Ing. Ľubica Červeňová 

a) poďakovala organizátorom XXVI. ročníka Športového dňa O putovný pohár dekana 

JLF UK v Martine za prípravu uvedeného podujatia, 

b) informovala, že od 1. 7. 2013 dochádza k zmena Zákona o verejnom obstarávaní. 

 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 
 
 

 

 

V Martine dňa   06. 08. 2013 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


