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Z á p i s n i c a  č. 22/2013 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 3. decembra 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní: prof. MUDr. J. Danko, CSc., prof. MUDr. P. Galajda, CSc., doc. MUDr. D. 

Mištuna, PhD., mim. prof., doc. MUDr. O. Osina, PhD., prof. MUDr. A. 

Čalkovská, PhD., doc. MUDr. R. Péčová, PhD.  

Ospravedlnení: Ing. Ľ. Červeňová, doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

 

 

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

         M.Kendra, podpredseda 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. Rôzne 

K bodu 1) 

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

dňa 19. novembra 2013 a konštatoval, že všetky uznesenia sú splnené alebo sa priebežne 

plnia.  

 

K bodu 2) 

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

a) informoval, že rektor UK prof. K. Mičieta a minister školstva, vedy, výskumu a športu 

SR doc. D. Čaplovič podpísali dňa 29. novembra 2013 Zmluvu o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Martinské centrum pre 

biomedicínu (BioMed Martin), 

b) podal informácie týkajúce sa prípravy podkladov pre komplexnú akreditáciu na JLF 

UK v Martine, 

c) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie návrh zmluvy o praktickej výučbe s 

UNM, 

d) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh prof. MUDr. P. 

Kubisza, DrSc. na udelenie pamätnej medaily JLF UK prof. MUDr. J. Malému, CSc. 

prijaté uznesenie č. 1/22/2013, 

e) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie výsledky hodnotenia fakúlt vysokých 

škôl 2013. 
 

K bodu 3) 

prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD.  

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

poriadku VR JLF UK a predložiť ho na najbližšie zasadnutie Vedeckej rady JLF UK – 

prijaté uznesenie č. 2/22/2013, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na udelenie Ceny  

dekana za práce publikované v časopisoch s impakt faktorom: MUDr. P. Ďurdíkovi, 

PhD. a Mgr. Z. Škodovej, PhD., 

c) informovala, že 12. 12. 2013 sa uskutoční zasadnutie Vedeckej rady JLF UK 

v Martine. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť: 

- žiadosť MUDr. V. Bartošovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.4. vnútorné choroby o prerušenie doktorandského štúdia na dobu 3 

roky z dôvodu čerpania materskej a rodičovskej dovolenky (od 1. 1. 2014 do 31. 

12. 2016), 

- žiadosť MUDr. M. Hrtánkovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.9. gynekológia a pôrodníctvo o prerušenie doktorandského štúdia na 

dobu 1 roka z dôvodu čerpania materskej a rodičovskej dovolenky (od 1.1.2014 do 

31. 12. 2014), 

- žiadosť MUDr. S. Frisancho, doktorandky externej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.20. anestéziológia a resuscitácia o ukončenie doktorandského štúdia 

z pracovných dôvodov, 

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

Lacu, PhD. na menovanie doc. MUDr. B. Kolarovszkého, PhD. za školiteľa 
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v študijnom odbore 7.1.7. chirurgia a predložiť ju na najbližšie zasadnutie VR JLF UK 

v Martine – prijaté uznesenie č. 3/22/2013, 

c) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh Štatútu ŠVOČ JLF 

UK a predložiť ho na najbližšie zasadnutie AS JLF UK – prijaté uznesenie č. 

4/22/2013, 

d) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh Štatútu stážistov JLF 

UK a predložiť ho na najbližšie zasadnutie AS JLF UK – prijaté uznesenie č. 

5/22/2013, 

e) podal informácie z workshopu ORPHEUS, ktorý sa konal 29. – 30. 11. 2013 

v Krakowe, 

f) informoval o zaslaní návrhu možnej spolupráce s pracoviskami v ČR v rámci tvorby 

spoločných doktorandských programov v odbore 7.1.3. normálna a patologická 

fyziológia, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. J. Kaffanovej, primárky oddelenia dlhodobo chorých, Letecká 

nemocnica Košice, za školiteľku pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia 

v odbore vnútorné choroby na JLF UK v Martine, 

- menovanie Mgr. M. Smutnej, všeobecnej lekárky pre dospelých, ambulancia 

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

všeobecné lekárstvo na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. J. Trubana, lekára diabetologickej ambulancie Dolný Kubín, za 

školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore diabetológia, 

poruchy látkovej premeny a výživy na JLF UK v Martine, 

- menovanie Mgr. E. Mužíkovej, sestry Ortopedickej kliniky UNM, za školiteľku 

pre sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť 

v odboroch chirurgie, 

- menovanie Mgr. M. Kulkovskej, sestry Ortopedickej kliniky JLF UK a UNM, za 

školiteľku pre sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská 

starostlivosť v odboroch chirurgie, 

- menovanie Mgr. M. Košťálovej, sestry Ortopedickej kliniky JLF UK a UNM, za 

školiteľku pre sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská 

starostlivosť v odboroch chirurgie, 

- menovanie R. Valockej, dipl. sestry, Ortopedickej kliniky JLF UK a UNM, za 

školiteľku pre sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská 

starostlivosť v odboroch chirurgie, 

h) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť MUDr. M. 

Dzianovej o prerušenie štúdia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína z dôvodu 

čerpania materskej a rodičovskej dovolenky, 

i) informoval, že odborným garantom všetkých študijných programov ďalšieho 

vzdelávania bola zaslaná výzva na oznámenie termínov konania vzdelávacích aktivít 

a záverečných skúšok na rok 2014. Následne bude plán zverejnený na webstránke JLF 

UK, 

j) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh odporúčania 

odborným garantom špecializačných študijných programov dôkladne zvažovať 

prestupy účastníkov vzdelávania v posledkom roku štúdia alebo tesne pred 

špecializačnou skúškou na JLF UK v Martine – prijaté uznesenie č. 6/22/2013.  

 

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

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

komisií pre výberové konania: 
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- na obsadenie 1 pracovného miesta výskumného pracovníka v projekte 

„Kompetenčné centrum pre výskum a vývoj v oblasti diagnostiky a terapie 

onkologických ochorení“ na Ústave lekárskej biochémie JLF UK, 

- na obsadenie 1 pracovného miesta výskumného pracovníka v projekte APVV-

0224-12 na Ústave lekárskej biochémie JLF UK, 

prijaté uznesenie č. 7/22/2013. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť Hodnotiacu správu 

pedagogickej činnosti JLF UK v Martine za rok 2013 a predložiť ju na najbližšie 

zasadnutie VR JLF UK v Martine – prijaté uznesenie č. 8/22/2013, 

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

JLF UK o záverečných (bakalárskych a diplomových) prácach študentov JLF UK 

v Martine a predložiť ho na najbližšie zasadnutie AS JLF UK v Martine – prijaté 

uznesenie č. 9/22/2013, 

c) informovala, že vedúcim pracovísk JLF UK bude zaslaný oznam týkajúci sa termínov 

skúšok a priebežného hodnotenia v ZS AR 2013/2014, 

d) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosti študentov 

o odpustenie školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia v akademickom roku 

2013/2014, ktorí spĺňajú podmienky podľa Čl. 7 smernice rektora UK - Vnútorného 

predpisu č. 14/2012, 

e) predložila návrh kreditového ohodnotenia predmetov v študijných programoch 

všeobecné a zubné lekárstvo. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) informoval o aktuálnom stave nového webového sídla Univerzity Komenského 

v Bratislave a jej súčastí, 

b) informoval o možnosti prezentácie fakulty navonok prostredníctvom Facebooku. 

Vedenie JLF UK takúto možnosť zamietlo. 

 

K bodu 4) 

prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. 

a) informovala, že 9. 12. 2013 sa uskutoční zasadnutie Predsedníctva AS JLF UK 

v Martine, 

b) informovala, že 16. 12. 2013 sa uskutoční zasadnutie Akademického senátu JLF UK 

v Martine.  

 

Michal Kendra 

a) požiadal členov Vedenia JLF UK o predĺženie študentskej spoločenskej akcie vo 

Veľkom klube vo VI JLF UK na Novomeského 7 v Martine (4. 12. 2013 do 04:00 

hod.). Dekan JLF UK vyslovil súhlas. 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 
 

 

V Martine dňa   10. 12. 2013 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 

 

 


