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Z á p i s n i c a  č. 2/2013 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 21. 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., 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 
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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 07. januára 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 o novele zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o novele Vyhlášky 

MŠVVaŠ SR č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov 

alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, 

b) predložil usmernenie Akreditačnej komisie k predkladaniu žiadostí Akreditačnej 

komisii vrátane podkladov, 

c) informoval o priebehu rokovaní s firmou METROSTAV SK a. s. vo veci indexácie. 

Zároveň informoval, že Okresný súd Bratislava I stanovil termín pojednávania na deň 

6. február 2013 – prijaté uznesenie č. 1/2/2013, 

d) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo schváliť návrh na úpravu pracovného úväzku 

sekretárky na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a UNM 

z dôvodu zabezpečenia prác súvisiacich s novým študijným programom „Zubné 

lekárstvo“ na 0,5. Finančné výdavky budú kryté zdrojmi z projektu ŠFEÚ, 

e) predložil žiadosť prednostu MUDr. L. Nečasa, PhD. o vytvorenie pracovného miesta 

sekretárky na Ortopedickej kliniky JLF UK a UNM. Vedenie JLF UK odporučilo 

dekanovi uvedenú žiadosť schváliť a predložiť ju na najbližšie zasadnutie 

Akademického senátu JLF UK v Martine – prijaté uznesenie č. 2/2/2013, 

f) predložil žiadosť prof. MUDr. M. Tatára, CSc., vedúceho Ústavu patologickej 

fyziológie JLF UK a UNM o pridelenie platu podľa H-indexu doc. MUDr. M. 

Kollárikovi, PhD., ktorý sa vráti 1. 3. 2013 z dlhodobého pracovného pobytu v USA – 

prijaté uznesenie č. 3/2/2013, 

g) informoval, že 23. 1. 2013 sa na RUK v Bratislave uskutoční stretnutie k projektu 

interného systému zabezpečenie kvality na UK. Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi 

poveriť Mgr. I. Žiga a Ing. M. Šimkovú zastupovaním JLF UK na uvedenom stretnutí, 

ktorí zabezpečujú projekt "Implementácia Systému manažérstva kvality na JLF UK". 

 

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 – doc. MUDr. D. 

Mokrej, PhD. (2x), MUDr. M. Šutovskej, PhD., doc. RNDr. I. Poliačkovi, PhD., 

MUDr. F. Štullerovi, PhD., MUDr. M. Janíkovi, prof. MUDr. H. Hudečkovej, PhD., 

MPH a MUDr. P. Chudému, PhD., 

b) podala informácie z pracovného stretnutia komisie posudzujúcej granty UK pre 

mladých, ktoré sa konalo 15. 1. 2012 (za JLF UK podaných 54 žiadostí), 

c) informovala, že v rámci verejnej výzvy 2012 bolo podaných 25 žiadostí o Grant 

APVV, 

d) predložila návrh termínov zasadnutí VR JLF UK na 1. polrok kalendárneho roka 2013, 

t.j. 28. 03. 2013 a 27. 06. 2013 – prijaté uznesenie č. 4/2/2013, 

e) informovala, že s novelizovanou vyhláškou č. 457/2012 k Vyhláške č. 6/2005 Z.z.  

bolo určené webové sídlo vysokej školy na zverejňovanie údajov o priebehu  
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habilitačných a vymenovacích konaní (Oddelenie vedecko-výskumnej činnosti 

a doktorandského štúdia na RUK). V súčasnosti sa pripravuje zmena tejto stránky, aby 

zodpovedala požiadavkám MŠVVaŠ SR. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť: 

- žiadosť Mgr. M. Kolomazníka, doktoranda dennej formy študijného odboru 7.1.3. 

normálna a patologická fyziológia o absolvovanie zahraničného študijného pobytu 

v období od 1. 2. 2013 do 30. 4. 2013,  

- žiadosť MUDr. Z. Urgelovej, doktorandky dennej formy študijného odboru 7.1.13. 

dermatovenerológia o absolvovanie zahraničného študijného pobytu na Klinike 

dermatovenerológie v Terste v období od 1. 3. 2013 do 30. 4. 2013, 

- žiadosť MUDr. O. Havránka, doktoranda externej formy študijného odboru 7.1.7. 

chirurgia o písanie písomnej časti k dizertačnej skúške v jazyku českom, 

- žiadosť MUDr. M. Brunclíkovej, doktorandky externej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.4. vnútorné choroby o prerušenie štúdia na dobu 8 mesiacov, t.j. od 1. 

1. 2013 do 31. 8. 2013 zo zdravotných dôvodov, 

- žiadosť MUDr. Lucie Fabušovej Ondrovej, doktorandky externej formy štúdia 

v študijnom odbore 7.1.9. gynekológia a pôrodníctvo o predĺženie prerušenia 

štúdia na dobu 1 roka; t.j. od 1.1.2013 do 31.12.2013 z dôvodu čerpania 

rodičovskej dovolenky, 

- žiadosť doc. MUDr. M. Dragulu, PhD., mim. prof. o zmenu školiteľa - špecialistu 

pre MUDr. Stanislava Křivánka, doktoranda externej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.7. chirurgia – prijaté uznesenie č. 5/2/2013: 

 pôvodný školiteľ - špecialista: MUDr. J. Drímal, CSc. 

 navrhovaný školiteľ - špecialista: MUDr. L. Nečas, PhD. 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi zobrať na vedomie oznam MUDr. 

R. Kyčinu, doktoranda externej formy študijného odboru 7.1.7. chirurgia o ukončenie 

štúdia z osobných dôvodov, 

c) informoval o návrhu nových kritérií pre komplexnú akreditáciu, 

d) informoval o časovom obmedzení udeľovať akademický titul PhD. v študijnom 

odbore: 

- 7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia – reakreditácia z dôvodu 

nového študijného programu, 

- 7.1.20. anestéziológia a resuscitácia – kritérium veku garanta splnené v zmysle 

novely Zákona NR SR č.455/2012 o vysokých školách a doplnení niektorých 

zákonov, 

- 7.1.21. patologická anatómia a súdne lekárstvo – kritérium veku spolugaranta 

splnené v zmysle novely Zákona NR SR č.455/2012 o vysokých školách 

a doplnení niektorých zákonov, 

e) informoval o ukončení spôsobilosti uskutočňovať študijný program 7.4.1. 

ošetrovateľstvo k 23. 1. 2013. Z tohto dôvodu Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi 

schváliť prestup Mgr. A. Valancovej a PhDr. M. Kožuchovej (denná forma), Mgr. K. 

Chromčíkovej a Mgr. D. Dolanovej (externá forma) na Fakultu zdravotníctva KU 

v Ružomberku od 24.1.2013,  

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

UK odporučilo dekanovi schváliť:  

- menovanie MUDr. Ľ. Tichej, odbornej asistentky I. detskej kliniky DFNsP a LF 

UK Bratislava, za školiteľku pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v 

odbore pediatria na JLF UK v Martine, 

g) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 
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- žiadosť MUDr. M. Dzianovú o prerušenie štúdia v odbore anestéziológia 

a intenzívna medicína z dôvodu nástupu na materskú dovolenku a následne 

rodičovskú dovolenku od 22. 11. 2012 do 22. 11. 2013, 

- žiadosť MUDr. M. Mikolkovú o prerušenie štúdia v odbore anestéziológia 

a intenzívna medicína z dôvodu nástupu na materskú dovolenku a následne 

rodičovskú dovolenku od 3. 1. 2013 do 28. 8. 2013, 

- zrušenie zaradenia MUDr. M. Šafárkovej do štúdia v špecializačnom odbore 

vnútorné lekárstvo na JLF UK dňa 3. 8. 2012 z dôvodu záujmu špecializovať sa 

ďalej v odbore, ktorý nemá JLF UK akreditovaný, 

- zrušenie zaradenia M. Greňovej do štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská 

starostlivosť v komunite na JLF UK dňa 3. 9. 2012 z rodinných dôvodov, 

- zrušenie zaradenia Ž. Kalnickej do štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská 

starostlivosť v komunite na JLF UK dňa 3. 9. 2012 z rodinných dôvodov, 

h) podal informácie o plánovaných akciách špecializačného štúdia v mesiaci február 

2013: 

- 4. 2. 2013 – 15. 2. 2013 – Školiaci kurz v treťom roku štúdia v odbore 

pediatria, 

- 4. 2. 2013 – 15. 2. 2013 – Školiaci kurz v prvom roku štúdia v odbore 

ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, 

- 4. 2. 2013 – 8. 2. 2013 – 3. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská 

starostlivosť v chirurgii, 

- 11. 2. 2013 – Špecializačná skúška v odbore hematológia a transfuziológia, 

- 18. 2. 2013 – 1. 3. 2013 – Školiaci kurz Molekulová biológia v gynekológii a 

pôrodníctve, 

i) informoval, že Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov 

pripravuje žiadosti o akreditáciu v odboroch zdravotnícky manažment a financovanie 

(pre zdravotnícke povolanie lekár, zubný lekár a verejný zdravotník) a klinická 

biochémia (pre zdravotnícke povolanie lekár), 

j) za oblasť rigorózneho konania predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi 

zobrať na vedomie oznamy o zanechaní konania a schváliť vrátenie poplatku:  

- oznam Mgr. J. Hrabicovej o zanechaní rigorózneho konania, 

- oznam Mgr. J. Hulínovej o zanechaní rigorózneho konania, 

- oznam Mgr. D. Petejovej o zanechaní rigorózneho konania, 

- oznam Mgr. P. Šupku o zanechaní rigorózneho konania, 

k) informoval, že dňa 21. 1. 2013 absolvujú rigorózne skúšky Mgr. M. Jančárová, Mgr. J. 

Balocký, Mgr. Z. Gereková, Mgr. S. Kelčíková, PhD., Mgr. I. Krivošová. 

 

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

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

komisií pre vypísané výberové konania: 

- 8 pracovných miest odborných asistentov na Ústave ošetrovateľstva JLF UK, 

- 2 pracovné miesta lektorov na Ústave ošetrovateľstva JLF UK na kratší pracovný 

čas, 

- 1 pracovné miesto odborného asistenta na Ústave lekárskej biofyziky JLF UK, 

- 1 pracovné miesto odborného asistenta na Ústave fyziológie JLF UK, 

- 5 pracovných miest odborných asistentov na Ústave nelekárskych študijných 

programov JLF UK,  

- 1 pracovné miesto odborného asistenta na Ústave cudzích jazykov JLF UK – 

prijaté uznesenie č. 6/2/2013. 

 

 

 

 

 



5 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

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

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

v jazyku anglickom o zanechaní štúdia na JLF UK, 

b) informovala, že kritériá požadované JLF UK na výučbu slovenského jazyka pre 

študentov 2. ročníka študujúcich  v jazyku anglickom splnila jazyková škola  Mobile 

College so sídlom v Martine, ktorá zabezpečí výučbu v  letnom semestri AR 

2012/2013, 

c) informovala, že dňa 7. marca 2013 sa uskutoční výberové konanie na Erasmus študijné       

a stážové  pobyty pre akademický rok 2013/2014, 

d) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na zaplatenie 

ročného členského AMEE vo výške 250,- EUR, 

e) navrhla a Vedenie JLF UK súhlasilo s prekladom otázok na prijímacie konanie        

z predmetov  biológia a chémia do jazyka anglického.  

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť žiadosť Zuzana 

Kováčovej o prestup na JLF UK v Martine, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh harmonogramu 

prípravy a priebehu prijímacích skúšok na JLF UK v Martine pre AR 2013/2014 – 

prijaté uznesenie č. 7/2/2013, 

c) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie prehľad povinne voliteľných 

predmetov a prehľad výberových predmetov pre letný semester AR 2012/2013, 

d) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh listu týkajúci sa  

návrhov na úpravu študijných programov realizovaných na JLF UK v AR 2013/2014. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh smernice pre 

vedenie účtovníctva a obehu účtovných dokladov na JLF UK v Martine – prijaté 

uznesenie č. 8/2/2013, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť plán kontrolnej činnosti 

JLF UK v Martine na rok 2013, 

c) predložila zoznam zamestnancov JLF UK, ktorí si do 31. 12. 2012 nevyčerpali 

dovolenku. Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi vynulovať nevyčerpané dovolenky 

k uvedenému dátumu – prijaté uznesenie č. 9/2/2013, 

d) informovala, že bol vydaný vnútorný predpis č. 15/2012 Smernica rektora UK 

v Bratislave – Úplné znenie vnútorného predpisu č. 13/2009 Zásady udeľovania 

Grantov UK v Bratislave, 

e) informovala, že bol vydaný príkaz rektora UK v Bratislave č. 1/2013 o úprave 

pracovných pomerov vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov 

a umeleckých pracovníkov na UK v Bratislave – prijaté uznesenie č. 10/2/2013, 

f) informovala, že rektor UK v Bratislave poveril prof. MUDr. J. Danka, CSc., dekana 

JLF UK na rozhodovanie o nepotrebnosti hnuteľnej veci v správe fakulty využívanej 

po dobu aspoň 8 rokov, ktorá má nulovú zostatkovú účtovnú hodnotu alebo je vedená 

v účtovníctve v operatívnej evidencii s obstarávacou cenou, 

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

a spoločnosťou DATALAN, a. s. pre predmet zákazky „Dodávka počítačov a 

monitorov“, 

h) informovala, že na základe aktuálnych údajov poskytnutých vysokými školami o počte 

študentov a hodín absolvovanej klinickej praxe k 30. 11. 2012 bolo vykonané 

zúčtovanie doteraz poukázanej zálohy, 

i) informovala, že ASFEU MŠVVaŠ SR vybrala projekt JLF UK s kódom ITMS 

26250120025 a názvom „Ponuka atraktívneho vzdelávania a kvalitných služieb 
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rekonštruovaním hmotnej infraštruktúry a využitím najmodernejších IKT“ ako príklad 

dobrej praxe, 

j) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie pokyn tajomníka k účtovaniu 

registračných poplatkov a leteniek, 

k) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie pokyn tajomníka k výške príspevku 

zamestnávateľa na stravovanie s účinnosťou od 1. 1. 2013, 

l) predložila zoznam uzatvorených dohôd o pracovnej činnosti, ktoré prechádzajú do 

roku 2013, 

m) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie usmernenie týkajúce sa účtovnej 

závierky k 31. 12. 2012, 

n) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie kalkuláciu spoločenského podujatia 

Lekársky ples 2013, ktoré sa uskutoční 1. 2. 2013, 

o) predložila prehľady študentov JLF UK v Martine (1. a 2. stupeň VŠ štúdia a 3. stupňa 

VŠ štúdia), ktorým vznikla povinnosť platiť školné v AR 2012/2013, pre potreby 

odvodu do Fondu rozvoja UK, 

p) informovala o odvode do Štipendijného fondu JLF UK zo školného študentov za 

prekročenie štandardnej dĺžky štúdia v AR 2012/2013, 

q) informovala, že kvestorke UK bola zaslaná žiadosť o súčinnosť pri verejných 

obstarávaniach – kontrola dokumentácie na ÚVO pred podpisom zmluvy, 

r) informovala o príprave jednotného vzoru pre publikácie autorov JLF UK vydávané 

v elektronickej podobe. 

 

K bodu 5) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predložila návrh sprístupnenia študovne v Akademickej knižnici a audiovizuálnom 

stredisku JLF UK pre študentov počas semestrov a počas skúškového obdobia. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 
a) informoval, že 1. februára 2013 sa uskutoční Deň otvorených dverí na JLF UK pre 

uchádzačov o štúdium. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) informovala o skartácii testov z prijímacieho konania pre AR 2012/2013 za účasti 

členov Akademického senátu JLF UK, 

b) informovala o tom, že rozhodnutia Etickej komisie JLF UK týkajúce sa záverečných 

prác študentov budú distribuované prostredníctvom študijného oddelenia, 

c) informovala o dvojjazyčnom zadávaní tém diplomových prác do systému AIS pre 

študentov 4. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo v jazyku slovenskom aj 

v jazyku anglickom. 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

V Martine dňa   01. 02. 2013 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


