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MUDr. P. Galajda, CSc., doc. MUDr. R. Péčová, PhD., doc. MUDr. O. Osina, 

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

       

 

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

         L. Stodola, podpredseda študentskej časti AS JLF UK 

          v súlade s Čl. 26 ods. 2 Štatútu JLF UK 

 

 

      



1 

 

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 03. októbra 2011 a konštatoval: 

- splnené uznesenie č. 1/15/2011 – zverejnenie podmienok a kritérií pre výber 

študentov na zahraničné študijné pobyty na webovej stránke JLF UK 

v Martine, 

- splnené uznesenie č. 2/15/2011 – spracovanie podkladov k výplate 

mimoriadnych štipendií študentom za aktívnu prácu a reprezentáciu fakulty zo 

štipendijného fondu, 

- splnené uznesenie č. 3/15/2011 – Vedenie JLF UK zobralo na vedomie 

stanovisko Vedenia a Akademického senátu Lekárskej fakulty UPJŠ 

v Košiciach a stanovisko Vedenia a Akademického senátu Lekárskej fakulty 

UK v Bratislave k transformácii nemocníc na akciové spoločnosti, 

- splnené uznesenie č. 4/15/2011 – podanie informácií o zachovávaní 

mlčanlivosti v súvislosti so zhotovovaním videozáznamov zo zdravotníckych 

výkonov na porade vedúcich pracovísk JLF UK a UNM, 

- splnené uznesenie č. 5/15/2011 – schválenie návrhu programu zasadnutia VR 

JLF UK v Martine, 

- splnené uznesenie č. 6/15/2011 – odmeny školiteľom, 

- uznesenie č. 7/15/2011 – vymenovanie výberových komisií pre vypísané 

výberové konania, ktoré sa uskutočnia 20. 10. 2011, 

- splnené uznesenie č. 8/15/2011 – vypísanie výberových konaní, 

- splnené uznesenie č. 9/15/2011 – úhrada výdavkov za prečerpanie limitov na 

telefónne hovory formou zrážky zo mzdy, 

- splnené uznesenie č. 10/15/2011 – schválenie návrhu smernice o cestovných 

náhradách, 

- splnené uznesenie č. 11/15/2011 – zvýšenie príspevkov resp. odmien za 

prednášku a seminár v rámci výučby študentov v jazyku anglickom, 

- priebežné plnenie uznesenia č. 12/15/2011 – pripravenie podkladov 

k celofakultnej diskusii týkajúcej sa ďalšej perspektívy zabezpečovania výučby 

v prvom a druhom stupni vysokoškolského vzdelávania v nelekárskych 

študijných programoch  na Ústave ošetrovateľstva JLF UK a Ústave 

nelekárskych študijných programov JLF UK . 

 

K bodu 2) 

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

a) informoval, že je potrebné pri príležitosti Dňa študentstva predložiť návrhy 2 

študentov a 2 pedagógov za JLF UK na Akademickú pochvalu rektora UK – prijaté 

uznesenie č. 1/16/2011, 

b) opätovne predložil dôvodovú správu pre vznik Centra paliatívnej starostlivosti 

Bjørnstjerna Bjørnsona a odporučil predložiť návrh na zriadenie uvedeného centra na 

zasadnutie Akademického senátu JLF UK. Vedenie fakulty podporilo návrh dekana 

JLF UK – prijaté uznesenie č. 2/15/2011, 

c) predložil a vedenie JLF UK zobralo na vedomie stanovisko rektorky SZU Dr. H. c. 

prof. PhDr. Dany Farkašovej, CSc. k návrhu vzorovej zakladateľskej listiny 
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a vzorových stanov akciovej spoločnosti v pôsobnosti rezortu zdravotníctva – prijaté 

uznesenie č. 3/16/2011, 

d) informoval, že po uvoľnení prof. MUDr. Jána Buchanca, DrSc. z Atestačnej komisie 

UK je potrebné predložiť návrh nového člena do uvedenej komisie – prijaté 

uznesenie č. 4/16/2011, 

e) informoval, že OR PZ v Martine vedie trestné stíhanie vo veci prečinu marenia 

spravodlivosti voči JLF UK v Martine – prijaté uznesenie č. 5/16/2011, 

f) predložil oznam doc. MUDr. I. Ondrejku, PhD., ktorý informuje o zvýšení hodnoty 

jeho H-indexu – prijaté uznesenie č. 6/16/2011, 

g) predložil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi vyjadriť podporu žiadosti prednostu 

Internej kliniky – gastroenterologickej JLF UK a UNM na rekonštrukciu učebných 

priestorov v suteréne kliniky z prostriedkov UNM, 

h) predložil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť o rekonštrukciu 

priestorov na Ústave anatómie JLF UK, 

i) predložil a vedenie JLF UK zobralo na vedomie stanovisko rektora UPJŠ v Košiciach 

prof. MUDr. Ladislava Mirossaya, DrSc. a Akademického senátu UPJŠ v Košiciach 

k transformácii nemocníc na akciové spoločnosti – prijaté uznesenie č. 7/16/2011. 

 

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 publikované v časopisoch s impakt faktorom – Ing. 

Z. Turianikovej, 

b) predložila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh kritérií na 

vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ 

a kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu 

„profesor“ na Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine – prijaté uznesenie č. 

8/16/2011, 

c) informovala o výzve z Brazílie o možnosti zapojiť sa do projektu GESITY mapovania 

systémov managementu nemocníc, 

d) predložila list prof.  Ákosa Kollera, Pécs University, v ktorom navrhuje zorganizovať   

konferenciu pre mladých výskumníkov a študentov z Pécs University a JLF UK v roku 

2012 v Martine a následne v roku 2013 v Pécsi, 

e) predložila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh Hodnotiacej správy 

vedecko-výskumnej činnosti JLF UK v Martine, 

f) informovala, že Referát medzinárodných vzťahov vyhlásilo výzvu na predkladanie 

prihlášok pracovníkov UK na krátkodobé pracovné pobyty na zahraničných 

partnerských univerzitách v rámci bilaterálnych akademických výmen v kalendárnom 

roku 2012, 

g) informovala o odoslaní 2 dotazníkov v rámci MEDINE2 (Medical Education in 

Europe): Bologna First Cycle a Tuning of Research Competences in Europe, 

h) informovala o požiadavkách študentských servisov, aby mohli organizovať akcie 

pomáhajúce študentom študujúcim v jazyku anglickom pod záštitou JLF UK 

v Martine. Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schvaľovať takéto požiadavky. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

zobrať na vedomie: 
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- žiadosť MUDr. T. Šťovčíka, doktoranda externej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.13. dermatovenerológia, o ukončenie doktorandského štúdia 

z pracovných dôvodov, 

- žiadosť MUDr. F. Pekára, doktoranda externej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.7. chirurgia, o ukončenie doktorandského štúdia z pracovných 

dôvodov, 

b) predložil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť MUDr. A. Zvodovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.4. vnútorné choroby o predĺženie prerušenia na dobu 1 roka, t.j. do 

20.12.2012 z dôvodu pokračovania rodičovskej dovolenky, 

c) predložil návrh na doplnenie členov Odborovej komisie pre 3. stupeň 

vysokoškolského vzdelávania v študijnom odbore 7.1.13. dermatovenerológia – 

prijaté uznesenie č. 9/16/2011: 

- prof. MUDr. M. Šimaljaková, PhD. – prednostka Dermatovenerologickej 

kliniky LF UK v Bratislave, 

- MUDr. K. Martinásková, PhD. – primárka Dermatovenerologického oddelenia 

FNsP J. A. Reimana v Prešove,  

d) predložil a vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť žiadosť MUDr. M. 

Lisého, doktoranda externej formy štúdia v študijnom odbore 7.1.3. normálna 

a patologická fyziológia o odklad školného na akademický rok 2011/2012, 

e) predložil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh Rady projektu ESF na 

rozdelenie miest kvalifikovaných stážistov na pracoviská JLF UK na akademický rok 

2011/2012 – prijaté uznesenie č. 10/16/2011, 

f) informoval o  8. vedeckej konferencie doktorandov, ktorá sa uskutoční 25. 10. 2011 na 

JLF UK v Martine, 

g) informoval o zvýšení počtu pridelených miest doktorandov dennej formy štúdia o 1 

miesto na JLF UK v Martine, 

h) predložil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť plán brainstormingových 

stretnutí na akademický rok 2011/2012, 

i) informoval o podpísaní Individuálnej dohody medzi Ústavom experimentálnej 

farmakológie SAV a Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine pre doktorandky 

dennej formy štúdia prijaté v akademickom roku 2011/2012, 

j) informoval o podmienkach a kritériách pre výber študentov na zahraničné študijné 

pobyty na JLF UK v Martine realizované cez projekt ESF, 

k) predložil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na odmenu 

školiteľovi doc. MUDr. M. Kollárikovi, PhD. za úspešné ukončenie vedenia 

doktoranda na základe Smernice dekana 2/2009, Sadzobník odmien za výkon 

vybraných prác a činností – prijaté uznesenie č. 11/16/2011, 

l) za oblasť ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov predložil a vedenie JLF 

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. P. Fabiána, primára III. oddelenia pneumológie 

a ftizeológie, Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudnej chirurgie 

Vyšné Hágy, za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v  

odbore pneumológia a ftizeológia na JLF UK v Martine, 

- menovanie  MUDr. A. Brányikovej, vedúcej lekárky novorodeneckého úseku 

NsP Dunajská Streda, za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného 

štúdia v odbore neonatológia na JLF UK v Martine, 

m) podal informácie o plánovaných akciách špecializačného štúdia: 

- 7. - 18. 11. 2011 – Školiaci kurz v odbore všeobecné lekárstvo pred 

špecializačnou skúškou, 
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- 9. 11. 2011  - Špecializačná skúška v odbore gynekológia a pôrodníctvo, 

- 10. - 11. 11. 2011 – Kurz ambulantnej rinoendoskopie, 

- 21. - 25. 11. 2011 – 2. vzdelávacia aktivita: ošetrovateľská starostlivosť 

v odbore chirurgie, 

- 22. 11. 2011 – špecializačná skúška v odbore všeobecné lekárstvo, 

- 28. 11. 2011 – špecializačná skúška v odbore urológia, 

- 28. 11. - 2. 12. 2011 – školiaci kurz na záver spoločného chirurgického kmeňa,  

- 28. 11. – 20. 1. 2011 – špecializačný kurz v odbore anestéziológia a intenzívna 

medicína pred špecializačnou skúškou,  

- špecializačná skúška v odbore detská chirurgia, 

- povinné školiace pobyty v rámci špecializačného štúdia podľa rozpisu, 

n) informoval, že v súlade s § 40 ods. 20 zákona č. 578/2004 o poskytovateľoch 

zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách  v 

zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov Jesseniova lekárska fakulta 

UK v Martine ku dňu 21. októbra 2011 podáva žiadosť o akreditáciu (opätovnú 

akreditáciu) špecializačného študijného programu pre odbor všeobecné lekárstvo. 

 

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

a) informoval, že 20. októbra 2011 sa uskutočnia výberové konania na obsadenie:  

- funkcie prednostu Rádiologickej kliniky JLF UK a UNM, 

- funkcie vedúceho Ústavu molekulovej biológie JLF UK, 

- funkcie vedúceho Ústavu lekárskej biofyziky JLF UK, 

- funkčného miesta docenta v odbore normálna a patologická fyziológia, 

- funkčného miesta docenta v odbore biológia na Klinike pracovného lekárstva 

a toxikológie JLF UK a UNM, 

- pracovného miesta odborného asistenta na Klinike transplantačnej a cievnej 

chirurgie JLF UK a UNM, 

- pracovného miesta odborného asistenta na Ústave ošetrovateľstva JLF UK. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť V. Gažiovej, študentky 3. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o uznanie predmetu Propedeutika vnútorných chorôb, 

- žiadosť A. Motlagha, študenta prijatého na JLF UK v Martine po novom 

prijímacom konaní o uznanie skúšok vykonaných v predchádzajúcom období, 

- žiadosť M. M. Rogstad, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na 1 rok do 31. 8. 

2012, 

- žiadosť L. T. Stensen, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na 1 rok do 31. 8. 

2012, 

- žiadosť P-H. Chiu, študenta 4. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na 1 rok do 31. 8. 

2012, 

- žiadosť Ch-H. Lin, študenta 4. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na 1 rok do 31. 8. 

2012 a vrátenie školného, 

- žiadosť F. S. Sivertsen, študentky 3. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na 1 rok do 31. 8. 

2012, 
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- žiadosť M. M. Meininger, študentky 3. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na 1 rok do 31. 8. 

2012 a vrátenie platby školného, 

- návrh na vylúčenie E. B. Stromnes, študenta 2. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom z dôvodu nezaplatenia 

školného, 

- návrh na vylúčenie L-K. Myklebust, študentky 2. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom z dôvodu nezaplatenia 

školného, 

b) predložila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi zobrať na vedomie: 

- oznam L. T. Stensen, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné 

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

- oznam S. K. A. Duarte, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné 

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

c) informovala o rozdelení študentov podľa programov do skupín pri konaní slávnostnej 

imatrikulácie študentov 1. ročníka, ktorá sa uskutoční 03. 11. 2011, 

d) informovala, že do 31. 10. 2011 je možné realizovať úpravy názvu diplomových prác 

u študentov 6. ročníka. Po tomto termíne nie sú v AIS možné žiadne úpravy, 

e) informovala o príprave výučby predmetu Rodinné lekárstvo v letnom semestri AR 

2011/2012, 

f) informovala o výučbe predmetu Cudzí jazyk pre špeciálne účely, ktorá je realizovaná 

na Ústave cudzích jazykov JLF UK v Martine, 

g) predložila záznam z odbornej kontroly študijného oddelenia JLF UK v Martine, ktorú 

vykonala pracovníčka Archívu UK dňa 14. 9. 2011, 

h) informovala o evidencii prednášok a praktickej výučby v študijnom programe 

všeobecné lekárstvo – štúdium v anglickom jazyku. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 
a) predložil a vedenie JLF UK  odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť G. Zedníkovej, študentky 2. ročníka študijného programu verejné 

zdravotníctvo o prerušenie štúdia z osobných dôvodov, 

- žiadosť A. Lipničkovej, študentky prijatej na magisterský študijný program 

pôrodná asistencia o neskorší zápis na štúdium, 

b) predložil a vedenie JLF UK zobralo na vedomie: 

- oznam Bc. E. Semanekovej, študentky magisterského študijného programu 

ošetrovateľstvo o zanechaní štúdia na JLF UK,  

c) predložil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť termíny pre zadávanie a 

odovzdávanie záverečných prác a termíny štátnych záverečných skúšok a obhajob 

záverečných prác v nelekárskych študijných programoch v akademickom roku 

2011/2012 – prijaté uznesenie č. 12/16/2011, 

d) informoval o postupe zverejňovania publikácií na portáli MEFANETu. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala o výsledkoch spoločného zasadnutia zástupcov pracovísk venovanému 

postupu pri nákupe tovarov s nízkou hodnotou – prijaté uznesenie č. 13/16/2011, 

b) predložila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na zrušenie pevných 

liniek na JLF UK v Martine – prijaté uznesenie č. 14/16/2011, 
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c) informovala o úprave dohody o vysporiadaní vzájomných finančných vzťahov, ktorá 

bola uzavretá medzi JLF UK v Martine a UNM. Dohoda sa týka úhrady nákladov 

spojených s rekonštrukciou prenajatej veci,  

d) predložila záznam z osobného stretnutia konaného 6. 10. 2011 na JLF UK v Martine, 

týkajúci sa návrhu na vysporiadanie vzájomných vlastníckych a finančných vzťahov 

k nehnuteľnosti – pozemku na ktorom sa nachádza lodenica JLF UK – prijaté 

uznesenie č. 15/16/2011, 

e) podala informácie týkajúce sa centrálneho verejného obstarávania: 

- spoločnosť KON-RAD, spol. s r. o. odstúpila od zmlúv uzatvorených s UK 

v Bratislave z dôvodu, že nedošlo k dohode o zvýšení cien potravín, 

f) informovala, že sa začínajú pripravovať koncoročné účtovné závierkové práce, 

g) informovala o upravenom rozpočte a poskytnutí dotácie k 30. 9. 2011, 

h) informovala, že rektorovi UK bola zaslaná žiadosť o vydanie rozhodnutia 

o nepotrebnosti nehnuteľnej veci – budovy bývalého Dekanátu JLF UK na 

Záborského ul., 

i) predložila záznam z kontroly evidencie, čerpania a účtovania dovoleniek 

zamestnancov JLF UK k 30. 09. 2011, 

j) predložila záznam z kontroly na referáte autodopravy Oddelenia prevádzky JLF UK 

v Martine k 30. 9. 2011, 
k) informovala, že 03. 02. 2012 sa v hoteli Turiec uskutoční lekársky ples (XVII. Medický 

ples a XIII. Turčiansky lekársky ples), 

l) informovala, že 8. – 9. 11. 2011 sa organizuje Kvapka krvi na JLF UK v Martine. 

Podujatie sa uskutoční na Vysokoškolskom internáte JLF UK na Novomeského ul. 7 (8. 

11. 2011) a na Dekanáte JLF UK na Malej Hore 4A (9. 11. 2011),  
m) informovala, že UK v Bratislave bola nominovaná na cenu ASFEU v rámci OP 

Výskum a vývoj za výnimočný prínos v oblasti vedy za projekt „Centrum 

excelentnosti pre perinatologický výskum“ ako príklad dobrej praxe, 

n) informovala, že do 30. 11. 2011 je potrebné spracovať podklady pre výpočet dane 

z nehnuteľnosti z majetku Univerzity Komenského v Bratislave, 

o) informovala o predbežnom stave objednávania časopisov na rok 2012 v AKASe JLF 

UK v Martine. 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. J. Danko, CSc. 

a) poveril prodekanov pre pedagogickú činnosť, aby zapracovali na každý predmet 

vyučovaný na JLF UK v Martine jednu videokonferenčnú prednášku,  

b) informoval, že je potrebné pripravovať sťahovanie Ústavu cudzích jazykov JLF UK zo 

Záborského ul. do objektu na Malej Hore 5 – Štefánikovho ústavu. 

 

prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc. 

a) informovala, že 24. 10. 2011 sa uskutočnia na JLF UK v Martine voľby zástupcov za 

JLF UK do Akademického senátu UK v Bratislave, 

b) predbežne informovala o termíne ďalšieho zasadnutia Akademického senátu JLF UK 

v Martine, 

c) podala informácie z Rady vysokých škôl týkajúce sa novely zákona o vysokých 

školách a akčného plánu plnenia stratégie. 

 

Ladislav Stodola  

a) informovala o termíne konania Študentských beánií 2011, ktorá sa bude konať 4. 11. 

2011. 
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doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. prof. 

a) informoval, že bola fyzicky prevzatá novostavba Chirurgickej kliniky JLF UK 

a UNM. 

 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 

V Martine dňa  11. 11. 2011 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

            dekan JLF UK 

 


