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Z á p i s n i c a  č. 7/2013 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 2. apríla 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. A. 

Čalkovská, PhD., Ing. Ľ. Červeňová, doc. MUDr. O. Osina, PhD., prof. MUDr. 

P. Galajda, CSc. 

 

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



2 

 

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 18. marca 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 prípise prorektora UK doc. Pekára týkajúceho sa Študijného poriadku 

UK, 

b) informoval, že mesiac máj v časopise Naša univerzita je vyhradený pre článok o vede 

a výskume na JLF UK v Martine – prijaté uznesenie č. 1/7/2013, 

c) informoval o možných termínoch tohtoročného stretnutia LF ČR a SR (8. – 9. 11. 

2013, resp. 22. – 23. 11. 2013), ktoré tento rok organizuje 3. lekárska fakulta UK v 

Prahe, 

d) predložil ponuku na predkladanie návrhov na ocenenie v súťaži Vedec roka SR 2012. 

Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi nominovať na ocenenie v kategórii Vedec roka 

SR 2012 doc. MUDr. M. Kollárika, PhD., 

e) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo schváliť žiadosť Lucie Kopčovej, študentky 6. 

ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo o zníženie školného o 50 % 

z dlhodobých zdravotných dôvodov. Zároveň odporučilo dekanovi postúpiť žiadosť na 

vyjadrenie rektorovi UK v Bratislave, 

f) informoval, že v čase svojej neprítomnosti od 8. 4. 2013 do 17. 4. 2013 poveruje prvú 

prodekanku prof. MUDr. A. Čalkovskú, PhD. zastupovaním. 
 

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. RNDr. S. 

Fraňovej, PhD., mim. prof., doc. MUDr. J. Mokrému, PhD., MUDr. M. Joškovej, 

PhD. a MUDr. M. Šutovskej, PhD.,  

b) informovala o počte prijatých Grantov KEGA 2013 (6), podaných za JLF UK bolo 12 

žiadostí, dotácia na bežné výdavky je 12 027 €. Celkovo sa rieši 11 projektov KEGA,  

pridelená dotácia na rok 2013 je 31 598 € na bežné výdavky, 

c) informovala o počte prijatých Grantov VEGA 2013 (9), podaných za JLF UK bolo 23 

žiadostí, dotácia na bežné výdavky je 56 124 € a na kapitálové výdavky 4 610 €. 

Celkovo sa rieši 35 projektov VEGA a pridelená dotácia na rok 2013 je 239 088 € na 

bežné výdavky a 36 820 € na kapitálové výdavky, 

d) informovala o zverejnenej výzve VEGA 2014 a o termíne podávania žiadostí o dotáciu 

na rok 2014 (do 24. 4. 2013), 

e) informovala o zverejnenej výzve KEGA 2014 a o termíne podávania žiadostí o dotáciu 

na rok 2014 (do 23. 4. 2013), 

f) podala informácie z pracovnej porady prodekanov pre vedecko-výskumnú činnosť 

a doktorandské štúdium, ktorá sa konala 26. 3. 2013. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

a) za oblasť doktorandského štúdia informoval, že dňa 14. 5. 2013 sa uskutoční 

konferencia doktorandov UK. Termín podania nominácií a štruktúrovaného abstraktu 

je do 23. 4. 2013, 
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b) informoval, že dňa 18. 4. 2013 sa uskutoční VIII. konferencia doktorandov LF UK 

v Bratislave, 

c) informoval o konaní 52. fakultnej ŠVOČ na LF UK v Bratislave, 

d) informoval o konaní 8.konferencii ORPHEUS o doktorandskom štúdiu v dňoch 25. -

27. apríla 2013 v Prahe, ktorého sa zúčastnia za JLF UK V Martine: prof. Galajda, 

prof. Čalkovská, prof. Hanáček a doc. Staško. Prof. Galajda bude prezentovať 

výsledky wokshopu v Martine a Martinskú deklaráciu o doktorandskom štúdiu. Cesta 

bude podporená prostriedkami projektu ESF, ktorého záverečné výsledky budú 

prezentované formou posteru, 

e) preložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi predložiť návrh o organizačnom 

zabezpečení a podmienkach prijatia na doktorandské štúdium na JLF UK na AR 

2014/2015 na najbližšie zasadnutie AS JLF UK - prijaté uznesenie č. 2/7/2013, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť:  

- menovanie MUDr. K. Matušku, Detské oddelenie FNsP Žilina, za školiteľa pre 

lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore pediatrická pneumológia a 

ftizeológia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. P. Vodu, Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, 

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

všeobecné lekárstvo na JLF UK v Martine, 

g) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť MUDr. A. Mariančíkovej o  prerušenie špecializačného štúdia v odbore 

anestéziológia a intenzívna medicína z dôvodu materskej dovolenky, od 11. 03. 

2013 do 3. 11. 2013, 

- žiadosť MUDr. J. Prindešovej o predĺženie prerušenia špecializačného štúdia 

v odbore pracovné lekárstvo z dôvodu rodičovskej dovolenky do 01. 09. 2014, 

- žiadosť MUDr. L. Okonovej o prerušenie špecializačného štúdia v odbore 

hematológia a transfuziológia z dôvodu materskej dovolenka a následnej 

rodičovskej dovolenky od 01. 05. 2011  do 31. 12. 2013, 

h) informoval o novelizácii nariadenia vlády č. 296/ 2010 Z. z. o odbornej  spôsobilosti 

na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania ZP, sústave 

špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností 

(medzirezortné pripomienkovanie ukončené, v súčasnosti je návrh na pripomienkovaní 

poradných orgánov vlády). Nariadenie začne platiť od 1. júla 2013. 

 

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

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

komisií pre vypísané výberové konania: 

- 18 funkcií prednostov a funkčných miest profesorov, 

- 2 funkčné miesta profesorov odboru gynekológia a pôrodníctvo - prijaté 

uznesenie č. 3/7/2013. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

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

študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo - výučba v jazyku 

anglickom o prerušenie štúdia na dobu 1 roka na JLF UK, 

b) informovala, že sa pripravuje preklad zásad schvaľovania diplomových prác pre 

študentov študujúcich v jazyku anglickom.  

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť A. Žilíka, 

uchádzača o štúdium o predĺženie času prijímacej skúšky zo zdravotných dôvodov, 

b) predložila vypracované tabuľky pedagogického výkonu jednotlivých pracovísk, 
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c) predložila návrh podmienok prijatia uchádzačov o štúdium na JLF UK pre AR 

2014/2015 - prijaté uznesenie č. 4/7/2013, 

d) informovala, že do 10. 4. 2013 sa predkladajú pripomienky k Študijnému poriadku 

UK, ktoré pripravuje študijné oddelenie, 

e) informovala, že do 17. 4. 2013 sa predkladajú na Rektorát UK pripomienky 

k Prevádzkovému a organizačnému poriadku AIS, ktoré pripravuje študijné oddelenie. 

 

doc. MUDr. Oto Osina, PhD.  

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť J. Grolmusová, študentky 1. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo 

o prerušenie štúdia z osobných dôvodov na dobu jedného roka, 

- žiadosť D. Necpalovej, študentky 2. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo 

o prerušenie štúdia z osobných dôvodov na dobu jedného roka, 

- žiadosť P. Mikulovej, uchádzačky o štúdium na JLF UK v Martine o akceptovanie 

elektronickej prihlášky na prijímacie skúšky z dôvodu straty prihlášky v písomnej 

forme Slovenskou poštou. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala o požiadavke hlavného kontrolóra UK týkajúcej sa predkladania 

materiálov z vykonaných kontrol, informácie o kontrolnej činnosti fakulty za r. 2012 

a plánu kontrolnej činnosti za rok 2013 - prijaté uznesenie č. 5/7/2013, 

b) predložila oznámenie o vykonaní protipožiarnej kontroly dňa 8. 4. 2013 na JLF UK v 

Martine, 

c) predložila rozpis dotácie APVV na rok 2013 riešiteľom JLF UK v Martine (BV 

168 042 €), 

d) predložila rozpis dotácie Grantov UK na rok 2013 riešiteľom JLF UK v Martine 

(26 950 €, prijatých 27 grantov), 

e) informovala, že boli ukončené projekty MZ SR a  bolo vykonané zúčtovanie všetkých 

grantov MZ SR,  

f) informovala, že JLF U v Martine bolo dňa 21. 3. 2013 doručené rozhodnutie RUK 

týkajúce sa úpravy dotácií štátneho rozpočtu na rok 2013 z titulu pridelenia 

neúčelových finančných prostriedkov na zvýšenie miezd vrátane poistného 

a príspevku do poisťovní od 1. 1. 2013 pre nepedagogických zamestnancov, 

s výnimkou zamestnancov platených podľa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov 

VŠ, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov – 

prijaté uznesenie č. 6/7/2013, 

g) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie dôvodovú správu k dodatku č. 2 

k Pracovnému poriadku UK v Bratislave – prijaté uznesenie č. 7/7/2013, 

h) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť jednorázovú finančnú 

výpomoc pozostalým pri úmrtí zamestnankyne JLF UK v súlade s Kolektívnou 

zmluvou JLF UK na rok 2013 – prijaté uznesenie č. 8/7/2013, 

i) informovala, že bola podpísaná zmluva medzi UK v Bratislave a spoločnosťou PC 

PROMT, s. r. o. pre predmet zákazky „Opravy počítačov, počítačových sietí, tlačiarní, 

fotokopírovacích zariadení, kamerového systému a ďalších IKT“. 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. 

a) informovala, že najbližšie zasadnutie Predsedníctva Akademického senátu JLF UK sa 

uskutoční 15. apríla 2013, 

b) informovala, že najbližšie zasadnutie Akademického senátu JLF UK sa uskutoční 22. 

apríla 2013. 
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Ing. Ľubica Červeňová 

a) predložila návrh na obstaranie reklamných predmetov pre JLF UK (tričká a perá) pre 

reprezentačné účely u dodávateľa marketingových premetov pre UK – prijaté 

uznesenie 9/7/2013. 
 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 
 

V Martine dňa   10. 04. 2013 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


