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Z á p i s n i c a  č. 3/2013 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 4. februára 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní: prof. MUDr. J. Danko, CSc., doc. MUDr. O. Osina, PhD., doc. RNDr. E. 

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

Ospravedlnení: doc. MUDr. R. Péčová, PhD., doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. prof.,  

    prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD., Ing. Ľ. Červeňová 

 

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

         I.Majling, 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 21. 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) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie návrh memoranda o spolupráci 

s firmou GE, Edymax Holding, Mestom Martin a Univerzitnou nemocnicou, 

b) predložil záporné stanoviska rektora UK k žiadosti o zníženie ceny za ubytovanie pre 

študentov JLF UK v Martine, 

c) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie usmernenie prorektora UK vo veci 

vydávania dokladov o ukončení štúdia, 

d) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie usmernenie prorektora UK vo veci 

uvádzania titulov získaných predchádzajúcim štúdiom na dokladoch o ukončení 

štúdia, 

e) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie stanovisko prorektora UK k návrhu 

na zmenu opisu študijného odboru 7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická 

biochémia, 

f) informoval o možnosti komunikácie s Rektorátom UK prostredníctvom  

videokonferenčného prenosu. 

 
K bodu 3) 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. v zastúpení A. Čalkovskej, PhD. 

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi fakulty schváliť návrh na udelenie 

Ceny dekana za práce publikované v časopisoch s impakt faktorom –MUDr. J. 

Krajčovičovi, PhD. a RNDr. A. Evinovej, PhD. 

 
prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť: 

- žiadosť MUDr. M. Čipkalovej, doktorandky dennej formy študijného odboru 

7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia o ukončenie doktorandského 

štúdia z osobných dôvodov,   

- žiadosť Mgr. E. Ježkovej, doktorandky dennej formy študijného odboru 7.1.9. 

gynekológia a pôrodníctvo o predĺženie prerušenia na dobu 1 roka, t. j. od 1. 3. 

2013 do 28. 2. 2014 z dôvodu pokračovania rodičovskej dovolenky, 

b) predložil a Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť žiadosť MUDr. E. 

Gondovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom odbore 7.1.9. gynekológia 

a pôrodníctvo, 

c) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na odmenu 

školiteľom: doc. Mgr. K. Žiakovej, PhD., mim. prof. a prof. MUDr. D. Meškovi, PhD. 

za úspešné ukončenie vedenia doktorandov na základe Smernice dekana 2/2009 

Sadzobník odmien na výkon vybraných prác a činností - prijaté uznesenie 1/3/2013,  

d) podal informácie z uskutočneného kurzu „Metodológia vedeckej práce“ doktorandov 

dennej a externej formy v dňoch 29. – 30. 1. 2013, 

e) informoval o konaní brainstormingového stretnutia doktorandov a mladých vedeckých 

pracovníkov organizované Ústavom verejného zdravotníctva, ktoré sa uskutoční 5. 2. 

2013,  
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f) za oblasť ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov predložil a Vedenie JLF 

UK odporučilo dekanovi schváliť:  

- menovanie MUDr. M. Žaťka, primára oddelenia patológie NsP Topoľčany, za 

školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore patologická 

anatómia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. S. Guťana, primára neurologického oddelenia NsP Považská 

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

neurológia na JLF UK v Martine, 

g) informoval, že Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov odoslalo 

žiadosti o akreditáciu v odboroch zdravotnícky manažment a financovanie (pre 

zdravotnícke povolanie lekár, zubný lekár a verejný zdravotník), klinická biochémia 

(pre zdravotnícke povolanie lekár) a mamológia (pre zdravotnícke povolanie lekár), 

h) predložil návrh o personálne rozšírenie oddelenia pre ďalšie vzdelávanie 

zdravotníckych pracovníkov na JLF UK – prijaté uznesenie č. 2/3/2013. 

 
doc. MUDr. O. Osina, PhD. v zastúpení doc. MUDr. D. Mištunu, PhD., mim. prof. 

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

komisií pre vypísané výberové konania: 

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

Ústave fyziológie JLF UK, 

- funkcia riaditeľa Inštitútu medicínskeho vzdelávania v anglickom jazyku,  

- funkcia prednostu Kliniky hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM - prijaté 

uznesenie č. 3/3/2013. 

 
doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť M. Laursen, 

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

anglickom o prerušenie štúdia na JLF UK, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi zobrať na vedomie oznam Z. Jafari, 

študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo výučba v jazyku 

anglickom o zanechaní štúdia. 

 
doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

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

študentky 5. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo o prerušenie štúdia na 

dobu 1 roka z dôvodu materskej dovolenky, 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh termínov promócií na 

JLF UK v Martine v AR 2012/2013 – prijaté uznesenie č. 4/3/2013. 

 
K bodu 4) 

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

a) podal informácie z ďalšieho rokovania s vedením FNsP v Žiline, kde by sa mala od 

letného semestra AR 2012/2013 presunúť časť výučby predmetov Gynekológia 

a pôrodníctvo, Chirurgia, Neurológia, Pediatria a Vnútorné choroby. 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

V Martine dňa   08. 02. 2013 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


