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Z á p i s n i c a  č. 4/2013 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 19. februára 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Ospravedlnený: doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

 

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 04. februára 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 Opatrenia rektora UK č. 2/2013 na 

predchádzanie vzniku nedostatkov, zistených následnou finančnou kontrolou 

MŠVVaŠ SR, 

b) predložil návrh na zmenu názvu Ústavu nelekárskych študijných programov JLF UK 

na Ústav pôrodnej asistencie JLF UK – prijaté uznesenie č. 1/4/2013, 

c) informoval, že Literárny fond vyhlasuje súťaž o najlepšie vedecké a odborné 

literatúry, 

d) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie pripomienky k návrhu memoranda 

o spolupráci s firmou GE, mestom Martin, Univerzitnou nemocnicou Martin a 

Edymax Holding, 

e) predložil žiadosť PhDr. Karola Kleinmanna o vyjadrenie sa k praktickej výučbe 

študentov certifikovaného študijného programu psychoterapia, 

f) informoval, že rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. v súvislosti s dňami 

pracovného pokoja udeľuje rektorské voľno pre študentov UK na štvrtok 28. marca 

2013 – prijaté uznesenie č. 2/4/2013, 

g) podal informácie zo zasadnutí Kolégia rektora UK, ktoré sa konali v dňoch 11. 2. 2013 

a 18. 2. 2013, týkajúce sa najmä:  
- inauguračného a habilitačného konania, 

- metodiky delenia štátnej dotácie na r. 2013, 

- počtu doktorandov, 

- kritérií pre komplexnú akreditáciu. 
 

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 – RNDr. J. 

Kopincovej, PhD., 

b) informovala, že do 15. februára 2013 môžu pracoviská JLF UK predkladať návrhy na 

priznanie vedecko-kvalifikačného stupňa IIa a I, 

c) informovala o možnosti predkladať návrhy na udelenie Medzinárodnej ceny SAV 

cudziemu štátnemu príslušníkovi do 8.  marca 2013, 

d) informovala, že boli odovzdané  doc. Vobořilovi a doc. Strakovi dekréty  

o vymenovaní za docenta s účinnosťou od 1. 2. 2013, 

e) informovala, že 26. 2. 2013 sa bude konať na RUK školenie k zabezpečeniu 

informácií o priebehu habilitačných a vymenúvacích konaní. JLF UK v Martine 

využije možnosť účasti formou videokonferenčného prenosu. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť: 
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- žiadosť Mgr. Ľ. Machovej, doktorandky dennej formy študijného odboru 7.3.2. 

farmakológia o predĺženie prerušenia na dobu 1 roka, t. j. od 1. 4. 2013 do 31. 3. 

2014 z dôvodu pokračovania rodičovskej dovolenky,  

- žiadosť prof. MUDr. L. Planka, CSc., garanta študijného odboru, na menovanie 

doc. MUDr. Ľ. Straku, PhD. za školiteľa v študijnom odbore 7.1.21. patologická 

anatómia a súdne lekárstvo – prijaté uznesenie č. 3/4/2013, 

b) informoval o termíne konania XXXIV. ŠVK JLF UK (23. 4. 2013) a predložil návrh 

na udelenie dekanského voľna pre aktívnych účastníkov uvedeného podujatia – 

prijaté uznesenie č. 4/4/2013, 

c) informoval o nahlásení tém a školiteľov v rámci prijímacieho konania na doktorandské 

štúdium na AR 2013/2014: 

- 107 tém na 11 študijných odborov, 

- 6 tém v rámci EVI (SAV Bratislava). 

Študijné odbory 7.4.2 verejné zdravotníctvo a 7.1.26. klinická farmakológia 

nevypisujú pre AR 2013/2014 témy pre prijímacie konanie na doktorandské štúdium, 

d) informoval o účasti prof. MUDr. P. Galajdu, CSc., prof. MUDr. K. Javorku, DrSc. 

a doc. MUDr. J. Staška, PhD., mim. prof. na konferencii INTED 2013 v termínoch 4. 

– 6. 3. 2013 vo Valencii (Španielsko), 

e) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na zaplatenie ročného 

členského ORPHEUS,  

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

UK odporučilo dekanovi schváliť:  

- menovanie MUDr. M. Ošustovej, všeobecnej lekárky pre dospelých, 

PRAKTIDENT, s. r. o. Sliač, za školiteľku pre lekárov zaradených do 

špecializačného štúdia v odbore všeobecné lekárstvo na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. S. Stančíka, všeobecného lekára pre dospelých, ŽILPO, s. r. o. 

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

všeobecné lekárstvo na JLF UK v Martine, 

- menovanie M. Grígerovej, Ortopedická klinika JLF UK a UNM, za školiteľku pre 

sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť 

v odboroch chirurgie, 

- menovanie doc. MUDr. R. Dankovčíka, PhD., zástupcu prednostu LF UPJŠ 

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

ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve  na JLF UK v Martine, 

g) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť MUDr. L. Jantekovej o prerušenie štúdia v odbore hematológia a 

transfuziológia z dôvodu nástupu na materskú dovolenku a následne rodičovskú 

dovolenku od 27. 11. 2012, 

- zrušenie zaradenia A. Adamčovej do štúdia v špecializačnom odbore 

ošetrovateľská starostlivosť v komunite na JLF UK z osobných dôvodov, 

h) podal informácie o plánovaných akciách špecializačného štúdia v mesiaci marec 2013: 

- 1. 3. 2013 – 15. 3. 2013 – Školiace miesto v transfuziológii (NTS Martin), 

- 1. 3. 2013 – 29. 3. 2013 – Školiace pobyty na Neonatologickej klinike JLF UK 

a UNM – Pôrodná sála a fyziologické oddelenie, Jednotka intenzívnej 

a resuscitačnej starostlivosti o novorodencov, 

- 4. 3. 2013 – 15. 3. 2013 – Školiaci kurz v druhom roku špecializačnej prípravy 

v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, 

- 18. 3. 2013 – 29. 3. 2013 – Školiaci kurz v druhom roku špecializačného štúdia 

v odbore gynekológia a pôrodníctvo – Modul endoskopia v gynekológii a 

pôrodníctve, 

- 18. 3. 2013 – 28. 6. 2013 – Program sústavného vzdelávania: mentor klinickej 

praxe v odbore ošetrovateľstvo, 

i) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na doplnenie novej 

dohody o zabezpečení  materiálno-technických a personálnych podmienok na získanie 

potrebných praktických zručností na výkon zdravotníckeho povolania, ktorá je 
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uzavretá s UNM v súvislosti s realizáciou programov ďalšieho vzdelávania – 

doktorandi dennej formy štúdia – prijaté uznesenie č. 5/4/2013, 

j) informoval o doplnení a úprave zákona č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej 

starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v 

zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. 4. 2013. 

 

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

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

výberových konaní na obsadenie: 

- 21 funkčných miest profesorov, 

- 7 funkčných miest docentov, 

- 28 funkčných miest vedúcich ústavov a prednostov kliník – prijaté uznesenie č. 

6/4/2013. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi zobrať na vedomie: 

- oznam P. N. Lekvena, študenta 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia na JLF UK, 

- oznam T. Erga, študenta 1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – 

výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia na JLF UK, 

- oznam R. Hagerupa, študenta 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 R. Hagerup, o vrátenie školného za letný semester AR 2012/2013, 

- žiadosť E. Heimisson, o vrátenie školného za letný semester AR 2012/2013, 

- žiadosť Li-Ting Chiu, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné 

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

- žiadosť R. Chorozova, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné 

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

- žiadosť H.M. Larsen, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

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

- žiadosť E. R. Heimisson, študenta 1. ročníka študijného programu všeobecné 

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

- návrh na vylúčenie zo štúdia M. J. Bak,  študenta 1. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom pre nesplnenie podmienok 

vyplývajúcich z 1. kontrolnej etapy v súlade so Študijným poriadkom JLF UK, 

- žiadosti o vykonanie skúšok a záverečného hodnotenia predmetov zimného 

semestra mimo aktuálneho skúškového obdobia v súlade s čl. 22, 

c.) predložila a Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť P. N. Lekven, o vrátenie školného za letný semester AR 2012/2013, 

d.) informovala o termíne výberového konania na letné prázdninové praxe v rámci 

bilaterálnych dohôd o spolupráci a  Lions Austria Program „Medical students beyond 

frontiers“ pre študentov všeobecného lekárstva, ktoré sa uskutoční dňa 14. marca 

2013, 

c) informovala o stave platieb školného za letný semester 2012/2013 – prijaté uznesenie 

č. 7/4/2013.  

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť  

- návrh na vylúčenie zo štúdia Ľ. Bandíka, študenta 1. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo pre nesplnenie podmienok vyplývajúcich z 1. kontrolnej etapy 

v súlade so Študijným poriadkom JLF UK, 

- žiadosť M. Zmrhalovej, študentky 1. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo 

o prerušenie štúdia na dobu dvoch rokov z dôvodu nástupu na materskú 

dovolenku, 
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- žiadosti o vykonanie skúšok a záverečného hodnotenia predmetov zimného 

semestra mimo aktuálneho skúškového obdobia v súlade s čl. 22, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh organizácie letnej 

praxe v AR 2012/2013 – prijaté uznesenie č. 8/4/2013, 

c) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie správu zo zasadnutia Pedagogickej 

komisie pre študijný program všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo konanej dňa 

14.2.2013 a správu zo zasadnutia Pedagogickej komisie pre nelekárske študijné 

programy konanej dňa 13.2.2013, 

d) informovala o konaní pracovnej porady k spresneniu postupov spracovania študijnej 

agendy v systéme AIS, ktorá sa uskutoční dňa 21.2.2013, 

e) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh časového členenia 

AR 2013/2014 na JLF UK – prijaté uznesenie č. 9/4/2013, 

f) informovala o dátumovom intervale (od 25.2.2013  do 25.4.2013), kedy sa môžu 

študenti JLF UK prihlasovať na témy diplomových prác, 

g) predložila návrh dotazníkov „Hodnotenie predmetov a vyučovacieho procesu  

študentom“, ktorý je výstupom riešiteľskej skupiny v rámci projektu „Systém 

komplexného hodnotenia kvality pedagogického procesu a vedecko-výskumnej práce 

na JLF UK v Martine“. Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi distribuovať dotazníky 

v tlačenej verzii, 

h) informovala o priebežnom počte prihlásených uchádzačov o štúdium na JLF UK v 

Martine pre AR 2013/2014. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predložila spracované výkazy o akademickej a školskej knižnici za rok 2012 za JLF 

UK v Martine, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh jednotnej úpravy 

úvodnej časti publikácií autorov JLF UK vydávaných v elektronickej podobe – prijaté 

uznesenie č. 10/4/2013, 

c) predložila podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzatvorenie 

kúpnej zmluvy na nepotrebný nehnuteľný majetok – pozemky priľahlé k budove 

bývalého Dekanátu JLF UK na Záborského ul. Vedenie JLF UK schválilo nasledovné 

termíny: na zverejnenie podmienok - 21. 02. 2013, na predkladanie ponúk - do 07. 03. 

2013 a na vyhodnotenie ponúk - 14. 03. 2013  - prijaté uznesenie č. 11/4/2013, 

d) informovala o zvýšení osobných výdavkov pre zamestnancov verejného vysokého 

školstva v zmysle RO MF SR č. 3/2013 od 1. 1. 2013, 

e) predložila prehľad rozdelenia finančných prostriedkov z rozpočtu na rok 2013 

a porovnanie s rokom 2012 podľa Metodiky rozpisu dotácií zo ŠR, 

f) informovala, že do Štátnej pokladnice bol nahraný parlamentný rozpis rozpočtu na rok 

2013, 

g) informovala, že v IS SOFIA boli doplnené znaky dane s koeficientom pre rok 2013 vo 

výške 0,15 %, 

h) informovala, že boli odstránené chyby pri kontrole dátumov infotypov, 

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

na zabezpečenie plnenia Opatrenia rektora UK č. 2/2013 na predchádzanie vzniku 

nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou – prijaté uznesenie č. 

12/4/2013, 

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

a spoločnosťou SORETA-TAMPOPRINT s. r. o. pre predmet zákazky „Marketingové 

predmety pre UK v Bratislave“, 

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

a spoločnosťou DATALAN, a. s. pre predmet zákazky „Dodávka notebookov“, 

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

a spoločnosťou Motýľ Slovakia, s. r. o. pre predmet zákazky „Deratizačné, 

dezinsekčné a dezinfekčné služby“, 
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m) informovala, že bola podpísaná rámcová dohoda medzi UK v Bratislave 

a spoločnosťou KO&KA spol. s r. o. pre predmet zákazky „Tlačiarenské služby pre 

UK v Bratislave“, 

n) predložila prehľad tvorby a použitia prostriedkov Sociálneho fondu JLF UK v Martine 

za rok 2012 – prijaté uznesenie č. 13/4/2013, 

o) predložila stanovisko ZO OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri JLF UK 

v Martine k sociálnej výpomoci – prijaté uznesenie č. 14/4/2013, 

p) informovala, že v zmysle Opatrenia MF SR č. MF/21513/2012-31, sú verejné vysoké 

školy povinné mesačne predkladať finančné výkazy o plnení rozpočtu 

a o nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu verejnej správy FIN 1-12, 

q) predložila požiadavku RUK o kontrole a spracovaní podkladov k dani z príjmov PO za 

rok 2012 za podnikateľskú činnosť, 

r) predložila závery z vykonania inventarizácie majetku a záväzkov na JLF UK 

v Martine k 31. decembru 2012 – prijaté uznesenie č. 15/4/2013, 

s) informovala, že bola poukázaná dotácia zo zostatkového účtu UK na zostatkový účet 

JLF UK v Martine. Dotácia je účelovo určená na vyplácanie sociálnych štipendií 

v roku 2013, 

t) informovala, že na RUVZ so sídlom v Martine boli zaslané žiadosti o vydanie 

rozhodnutia v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. k návrhu na uvedenie priestorov 

Výdajne stravy JLF UK na Malej Hore 4A a Vysokoškolského internátu na ul. L. 

Novomeského 7 do trvalej prevádzky, 

u) informovala, že rektorovi UK prof. RNDr. K. Mičietovi, PhD. boli zaslané 

upresňujúce informácie vo veci nadobudnutia nehnuteľného majetku – účel 

a financovanie, 

v) informovala, že v AKAS JLF UK je možné využívať na objednávanie literatúry a na 

predlžovanie výpožičiek tzv. elektronické žiadanky, 

w) informovala o návrhu termínu konania 1. ročníka Martinskej detskej univerzity 

v dňoch 8. – 12. júla 2013 – prijaté uznesenie č. 16/4/2013, 

x) predložila návrh odmeny za prácu na prípojkách do počítačovej siete v lokalitách JLF 

UK v Martine. Vedenie JLF UK vyslovilo súhlas s predloženým návrhom, 

y) informovala o čerpaní rozpočtu určeného pre zorganizovanie workshopu ORPHEUS, 

ktorý JLF UK organizovala 11. – 13. 10. 2012, oproti plánovaným výdavkom došlo 

k úspore 3 753,83 €, 

z) predložila požiadavku neučiteľských zamestnancov teoretických ústavov na Malej 

Hore 4 (Ústav lekárskej biochémie, Ústav lekárskej biofyziky, Ústav fyziológie) 

o úprave príspevku za technickú asistenciu pri výučbe študentov v jazyku anglickom 

a požiadavku o určenie spôsobu úhrady príspevku za náhradnú výučbu, resp. cvičenia 

študentmi. Vedenie JLF UK odporučilo zaoberať sa obidvomi návrhmi na najbližšom 

zasadnutí vedenia fakulty. 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

a) podal informácie zo správneho konania vo veci uloženia pokuty pri zadávaní 

nadlimitnej zákazky postupom verejnej súťaže na predmet zákazky „Integrovaný 

systém pre laserovú konfokálnu mikroskopiu pre JLF UK v Martine“, 

b) informoval o výsledku prvého súdneho pojednávania v spore o úhradu indexov pri 

výstavbe AULY a o zložení súdnej zábezpeky, 

c) informoval o príprave zmluvy s UNM o podmienkach pre výučbu študentov 

v zdravotníckom zariadení. 

 

Michal Kendra 

a) sa informoval o situácii v zabezpečení výučby študentov JLF UK na oddeleniach vo 

Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina, p. dekan informoval, že v LS 2012/2013 sa 

výučba v Žiline nebude uskutočňovať, nakoľko je potrebné najskôr aktualizovať 

rozvrhy. 
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Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

V Martine dňa   26. 02. 2013 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


