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Z á p i s n i c a  č. 8/2013 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 22. apríla 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Halašová, PhD., doc. MUDr. O. Osina, PhD., prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

Ospravedlnení: 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  

         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. Rôzne 

K bodu 1) 

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

dňa 02. apríla 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 konaní XLVI. konferencie študentských vedeckých prác 2013, ktorá sa 

uskutoční 14. mája 2013 na LF UP v Olomouci, 

b) predložil žiadosť prof. MUDr. M. Drobného, DrSc. o predĺženie pracovnej zmluvy na 

funkčné miesto „samostatného výskumného pracovníka KAIM JLF UK a UNM“. 

Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi postupovať pri uzatváraní pracovných pomerov 

so zamestnancami nad 70 rokov veku v zmysle uznesenia AS JLF UK č. 28/2012, 

c) informoval, že v nadväznosti na pracovnú poradu koordinátorov mobility na UK dňa 

9. 4. 2013, je potrebné zabezpečiť zverejňovanie katalógu kurzov v anglickom jazyku 

pre zahraničných študentov a zverejňovanie zahraničných aktivít študentov – prijaté 

uznesenie č. 1/8/2013, 

d) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť dekana Fakulty 

matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave o poskytnutie 

vnútroinštitucionálnej pôžičky na dofinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov 

s lehotou splatnosti do 31. 12. 2013 – prijaté uznesenie č. 2/8/2013, 

e) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie poďakovanie predsedu ZO OZ PŠaV 

pri JLF UK v Martine za promptné zrealizovanie rozhodnutia rektora UK, týkajúce sa 

úpravy dotácií štátneho rozpočtu na rok 2013 z titulu pridelenia neúčelových 

finančných prostriedkov na zvýšenie miezd pre nepedagogických zamestnancov 

a ocenil prístup a zásluhu odborovej organizácie, 

f) predložil žiadosť PhDr. K. Tomášovej, kronikárky mesta Martin o poskytnutie údajov 

do ročného zápisu kroniky mesta Martin za rok 2012. Vedenie JLF UK odporučilo 

dekanovi na základe požiadavky zaslať Výročnú správu o činnosti za rok 2012, 

g) predložil stanovisko Úradu verejného zdravotníctva SR týkajúce sa praktickej výučby 

študentov JLF UK v Martine v ÚVZ SR a v regionálnych ÚVZ v SR, 

h) predložil návrh Príkazu dekana na vykonanie a zabezpečenie účasti zamestnancov JLF 

UK na školení z BOZ a PO – prijaté uznesenie č. 3/8/2013, 

i) predložil návrh školného a poplatkov spojených so štúdiom na JLF UK v Martine 

v akademickom roku 2014/2015 – prijaté uznesenie č. 4/8/2013, 

j) predložil návrh použitia finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných 

zdrojov na rok 2013 – prijaté uznesenie č. 5/8/2013, 

k) predložil návrh rozpočtu výnosov a nákladov na rok 2013 – prijaté uznesenie č. 

6/8/2013, 

l) predložil návrh metodiky rozpisu dotácií štátneho rozpočtu  na rok 2013 – prijaté 

uznesenie č. 7/8/2013, 

m) predložil návrh rozpisu miezd na pracoviská a súčastí JLF UK na rok 2013 – prijaté 

uznesenie č. 8/8/2013, 

n) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie vyhodnotenie kontrolnej činnosti za 

rok 2012. 
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K bodu 3) 

prof. MUDr. P. Galajda v zastúpení prof. MUDr. 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 – doc. MUDr. M. 

Adamkovovi, CSc., mim. prof., doc. MUDr. K. Žiakovej, PhD., mim. prof., MUDr. B. 

Kolarovszkému, PhD., MUDr. A. Dzianovi, PhD. a MUDr. I. Komárekovej,  

b) informoval, že Akreditačná komisia, poradný orgán vlády SR zverejnila Kritériá 

používané pri posudzovaní spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné 

konania a konania na vymenúvanie profesorov (účinnosť od 5.4.2013). Z uvedeného 

vyplýva zosúladenie fakultných kritérií na získanie titulu docent a profesor s kritériami 

AK, 

c) informoval, že z  25 podaných žiadostí o dotáciu APVV v rámci verejnej výzvy 2012 

bolo JLF UK doručených 10 rozhodnutí o vyradení žiadostí z hodnotiaceho procesu  

pre nesplnenie technických a formálnych podmienok výzvy, dôvodom vyradenia v 9 

rozhodnutiach bolo nesplnenie špecifika výzvy – limit na plánovanú minimálnu ročnú 

rieš. kapacitu 300h pre člena rieš. kolektívu a 480h pre zodp. riešiteľa a v 1 rozhodnutí 

nebolo možné identifikovať právnickú osobu, ktorá by bola odoberateľom výsledkov 

riešenia projektu.  

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť: 

- žiadosť PharmDr. K. Plachej, doktorandky dennej formy študijného odboru 7.3.2. 

farmakológia na Ústave experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV 

Bratislava o písanie písomnej časti k dizertačnej skúške v jazyku anglickom, 

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

Szilágyiovej, CSc. o menovanie doc. MUDr. E. Novákovej, PhD. za školiteľku 

v študijnom odbore 7.1.4. vnútorné choroby – prijaté uznesenie č. 9/8/2013, 

c) informoval, že na 8. konferencii ORPHEUS o doktorandskom štúdiu v dňoch 25. - 27. 

apríla 2013 v Prahe budu zástupcovia JLF UK v Martine o.i. informovať o Martinskej 

deklarácii ORPHEUS,   

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

UK odporučilo dekanovi schváliť:  

- menovanie MUDr. A. Ďurišovej, CSc., prednostky Kliniky novorodencov, detí 

a dorastu FN Nitra, za školiteľku pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia 

v odbore pediatria na JLF UK v Martine, 

e) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť MUDr. Z. Královej o vyradenie z evidencie účastníkov špecializačného 

štúdia v odbore gynekológia a pôrodníctvo z dôvodu záujmu pokračovať 

v špecializačnej príprave na inej vzdelávacej ustanovizni, 

- žiadosť MUDr. M. Blažeňákovej o prerušenie špecializačného štúdia v odbore 

pediatria z dôvodu dlhodobej PN a následne nástupu na MD od 25. 03. 2013, 

- žiadosť MUDr. K. Kováčikovej o prerušenie špecializačného štúdia v odbore 

vnútorné lekárstvo z dôvodu nástupu na materskú dovolenku a následne 

rodičovskú dovolenku od 27. 09. 2012, 

f) podal informácie o plánovaných akciách špecializačného štúdia v mesiaci máj 2013: 

- 20. 05. 2013 – 21. 05. 2013 – Kurz právnych predpisov v zdravotníctve, 

- 22. 05. 2013 – Špecializačná skúška v odbore vnútorné lekárstvo, 

- 20. 05. 2013 – 31. 05. 2013 – Školiaci kurz v štvrtom roku špecializačného štúdia 

v odbore gynekológia a pôrodníctvo – Modul sonografia 
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- 27. 05. 2013 – 31. 05. 2013 – 4. Vzdelávacia aktivita v rámci špecializačnej 

prípravy v odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgia, 

g) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh listu adresovaného 

vedúcim pracovísk JLF UK v Martine vo veci zaraďovania doktorandov dennej formy 

doktorandského štúdia do špecializačného štúdia. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) informovala o rozdelení uchádzačov o štúdium na JLF UK v Martine na jednotlivé dni 

(10. – 14. 6. 2013) v súlade s LF UK v Bratislave, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi zobrať na vedomie návrh 

rozdelenia študentov študijného programu všeobecné lekárstvo pre štátnu skúšku 

„Obhajoba diplomovej práce“ (podľa dní a komisií), 

c) predložila  a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh pozvánok na 

prijímacie pohovory pre uchádzačov o štúdium na JLF UK – prijaté uznesenie č. 

10/8/2013, 

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

pre uchádzačov o štúdium na JLF UK v Martine – prijaté uznesenie č. 11/8/2013, 

e) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi zobrať na vedomie návrh členov 

dozorných komisií pre prijímacie skúšky pre akademický rok 2013/2014, 

f) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť S. Štefánikovej, 

uchádzačky o štúdium na JLF UK v Martine o zrušenie prihlášky na štúdium pre AR 

2013/2014, 

g) predložila  a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh rozvrhu pre 6. 

ročník študijného programu všeobecné lekárstvo v jazyku slovenskom a anglickom – 

prijaté uznesenie č. 12/8/2013, 

h) predložila  a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh jednotného 

stanovenia podmienok pre udelenie náhradného termínu prijímacej skúšky pre 

akademický rok 2013/2014 (písomná žiadosť podpísaná uchádzačom najneskôr 7 dní 

pre termínom prijímacej skúšky) – prijaté uznesenie č. 13/8/2013, 

i) predložila  a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh listu vedúcim 

ústavov a kliník týkajúci sa vypísania termínov skúšok v letnom semestri AR 

2012/2013 aj v systéme AIS2 – prijaté uznesenie č. 14/8/2013, 

j) informovala o poďakovaní prorektora UK doc. Pekára za pripomienky k vecnému 

zámeru študijných predpisov. 

 

K bodu 4) 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

a) predložil informáciu doc. MUDr. T. E. Gálikovej, CSc., v ktorej chváli študentov VI. 

ročníka, krúžok 2C (V. Bolečková, M. Božeňáková, M. Hlávková, S. Hradňanská, P. 

Mikolajčík, T. Pavlík, E. Poláková, R. Rausch, M. Szakácsová). V týždni od 8. do 12. 

4. 2013 absolvovali predštátnicovú stáž na Klinike pracovného lekárstva a toxikológie 

JLF UK a UNM, boli mimoriadne aktívni, boli empatickí vo vzťahu k pacientom, 

vynikali slušnosťou a správaním. 

 

doc. MUDr. Renata Péčová, PhD. 

a) poďakovala zástupcom všetkých ročníkov za pomoc pri distribúcií dotazníka 

„Hodnotenie predmetov a vyučovacieho procesu študentom“, 

b) informovala o účasti študentov JLF UK na výmenných letných stážach v rámci 

IFMSA – Professional Exchange Program.  
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prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. 

a) informovala o pripomienke Predsedníctva AS JLF UK v Martine týkajúcej sa 

podmienok prijatia na štúdium na JLF UK – študijný program všeobecné lekárstvo, 

výučba v jazyku anglickom – doklad o zdravotnom stave + HIV.  
 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 
 

 
 

V Martine dňa   26. 04. 2013 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


