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Z á p i s n i c a  č. 1/2013 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 07. januára 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Osina, PhD., doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. prof., doc. RNDr. E. 

Halašová, PhD., prof. MUDr. P. Galajda, CSc., prof. MUDr. A. Čalkovská, 

PhD. 

Ospravedlnená: Ing. Ľ. Červeňová 

 

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, predseda ŠČ 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. Rôzne 

K bodu 1) 

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

dňa 10. decembra 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 výzvu pre vysoké školy, prostredníctvom ktorej môžu investovať do 

projektov na podporu infraštruktúry vysokých škôl a modernizácie ich vnútorného 

vybavenia, 

b) informoval o vyhlásení XIV. ročníka súťaže Národná cena SR za kvalitu 2013, 

c) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie ponuku spoločnosti Martico, a. s. na 

spoluprácu – dodávka tepla, 

d) predložil návrh na premiestnenie Ústavu molekulovej biológie JLF UK a UNM do 

nového vedecko-vzdelávacieho komplexu v lokalite Malá Hora, po jeho vybudovaní. 

Vedenie JLF UK odporučilo predložiť návrh na schválenie Akademickému senátu JLF 

UK – prijaté uznesenie č. 1/1/2013.   

 

K bodu 3) 

prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD. 

a) informovala, že sa pripravuje Fakultná vedecká konferencia, ktorá sa uskutoční dňa 

31. januára 2013 – prijaté uznesenie č. 2/1/2013, 

b) informovala, že 15. 1. 2012 sa uskutoční zasadnutie Komisie pre posudzovanie 

grantov UK, 

c) informovala, že v mesiaci január prebiehajú záverečné oponentúry projektov VEGA 

a KEGA, 

d) informovala o zmenách v predpisoch: 

- Zákon č. 455/2012 Z.z. z 13.12.2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.  

131/2002 Z.z. o vysokých školách a zmene a doplnení niektorých zákonov z  

znení neskorších predpisov, 

- Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z.z. z 21.12.2012, ktorou sa mení a dopĺňa  

Vyhláška MŠ SR č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických  

titulov docent a profesor alebo umelecko-pedagogických titulov docent a  

profesor, 

- Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z.z. z 18.12.2012 o centrálnom registri  

evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej  

činnosti 

e) informovala, že sa pripravuje oznam na pracoviská JLF UK týkajúci sa spracovania 

súhrnných údajov o výsledkoch vedecko-výskumnej činnosti, zahraničnej spolupráci a 

rozvojových aktivitách za rok 2012. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

a) za oblasť doktorandského štúdia informoval o príprave Kurzu metodológie vedeckej 

práce, ktorý sa uskutoční v dňoch 29. – 30. január 2013 - prijaté uznesenie č. 

3/1/2013, 
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b) za oblasť ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov predložil a Vedenie JLF 

UK odporučilo dekanovi schváliť:  

- menovanie MUDr. M. Nemčekovej, primárky Detského oddelenia VN Žiar nad 

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

pediatria na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. S. Bielikovej, lekárky II. detskej kliniky SZU DFNsP Banská 

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

pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy na 

JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. T. Koňarčíkovej, primárky a vedúcej lekárky Martinského 

bioptického centra, s. r. o., za školiteľku pre lekárov zaradených do 

špecializačného štúdia v odbore patologická anatómia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. D. Hritzovej, primárky OAIM HONsP Trstená, za školiteľku 

pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore anestéziológia 

a intenzívna medicína na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. O. Drahovzala, primára Gynekologicko-pôrodníckého 

oddelenia LNsP Liptovský Mikuláš, za školiteľa pre lekárov zaradených do 

špecializačného štúdia v odbore gynekológia a pôrodníctvo na JLF UK v Martine, 

c) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť MUDr. K. Šuchovej o prerušenie štúdia v odbore gynekológia a 

pôrodníctvo z dôvodu materskej dovolenky od 9. 12. 2012 do 4. 8. 2013, 

- žiadosť H. Fabiánovej o prerušenie štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť 

v komunite z dôvodu dlhodobej PN od 3. 9. 2013 do 31. 8. 2013, 

- žiadosť MUDr. J. Polka o zmenu študijného odboru (pôvodný odbor vnútorné 

lekárstvo, nový odbor diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy), 

d) informoval, že MZ SR na základe žiadosti JLF UK schválilo zmenu odborného 

garanta akreditovaného programu sústavného vzdelávania – ošetrovateľská 

starostlivosť o chronické rany – pôvodný garant Mgr. M. Tabaková, PhD., súčasný 

garant Mgr. M. Miertová, PhD., 

e) informoval, že na základe žiadosti MZ SR JLF UK predložila zoznam vydaných 

diplomov o špecializácii a certifikátov na výkon certifikovanej pracovnej činnosti, 

ktoré boli vydané od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012. Za JLF UK bolo vydaných 95 

diplomov, z toho 21 diplomov o špecializácii pre zdravotnícke povolanie sestra, 65 

diplomov o špecializácii pre zdravotnícke povolanie lekár a 9 certifikátov na výkon 

certifikovanej pracovnej činnosti pre zdravotnícke povolanie lekár. 

 

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

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na vypísanie 

výberových konaní na obsadenie: 

- funkcie prednostu Kliniky hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, 

- funkcie riaditeľa Inštitútu medicínskeho vzdelávania v anglickom jazyku JLF UK, 

- funkčné miesto docenta v študijnom odbore normálna a patologická fyziológia na 

Ústave fyziológie JLF UK – prijaté uznesenie č. 4/1/2013, 

b) predložil návrh na akreditáciu špecializačného študijného programu v niektorom 

z odborov určených na riadenie a organizáciu zdravotníctva a posúdenie odborného 

garanta takéhoto študijného programu. 
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doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi zobrať na vedomie oznam M. J. 

Kofoed, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – výučba 

v jazyku anglickom o zanechaní štúdia na JLF UK, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť O. A. Kristiansen, 

študenta 1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku 

anglickom o predĺženie prerušenia štúdia do 1. 2. 2013.  

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) informovala o príprave rozvrhov na LS AR 2012/2013 - prijaté uznesenie č. 

5/1/2013, 

b) informovala, že dňa 1. februára 2013 sa uskutoční podujatie „Deň otvorených dverí na 

JLF UK“ - prijaté uznesenie č. 6/1/2013,  

c) informovala o príprave pokynu týkajúceho sa vypísania tém diplomových prác 

jednotlivými pracoviskami JLF UK pre študentov 4. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo v akademickom roku 2012/2013. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) informoval o riešení problémov s internetovým pripojením na VI JLF UK v Martine.  

 

K bodu 4) 

prof. MUDr. J. Danko, CSc. 

a) informoval, že 1. februára 2013 sa uskutoční Lekársky ples 2013. 

 

 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 

 

V Martine dňa   18. 01. 2013 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


