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zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 

konaného dňa 02. novembra 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní: prof. MUDr. J. Danko, CSc., doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. prof., prof. 

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

Čalkovská, PhD., Ing. Ľ. Červeňová 

Ospravedlnená: doc. MUDr. R. Péčová, PhD.      

 

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

A. Antošíková, predsedníčka študentskej časti 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 17. októbra 2011 a konštatoval: 

- splnené uznesenie č. 1/16/2011 – predloženie návrhov študentov a pedagógov 

na udelenie Akademickej pochvaly rektora UK pri príležitosti Dňa študentstva, 

- uznesenie č. 2/16/2011 – predloženie návrhu na zriadenie Centra paliatívnej 

starostlivosti Bjørnstjerna Bjørnsona na najbližšie zasadnutie Akademického 

senátu JLF UK, 

- splnené uznesenie č. 3/16/2011 – Vedenie JLF UK zobralo na vedomie 

stanovisko rektorky SZU Dr. H. c. prof. PhDr. Dany Farkašovej, CSc. 

k návrhu vzorovej zakladateľskej listiny a vzorových stanov akciovej 

spoločnosti v pôsobnosti rezortu zdravotníctva, 

- splnené uznesenie č. 4/16/2011 – nominácia prof. MUDr. G. Nosáľovej, DrSc. 

za novú členku Atestačnej komisie UK, 

- splnené uznesenie č. 5/16/2011 – pripravenie podkladov k podaniu správy pre 

potreby  Okresného riaditeľstva PZ v Martine, 

- splnené uznesenie č. 6/16/2011 – zaslanie informáciu na všetky pracoviská JLF 

UK v Martine o termínoch pre prehodnocovanie H-indexu zamestnancov s 

vedecko-pedagogickým titulom docent a profesor, 

- splnené uznesenie č. 7/15/2011 – 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, 

- splnené uznesenie č. 8/16/2011 – návrh kritérií na vyhodnotenie splnenia 

podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritérií na 

vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu 

„profesor“ bol predložený na zasadnutí Vedeckej rady JLF UK dňa 27. 10. 

2011, 

- splnené uznesenie č. 9/16/2011 – návrh na doplnenie členov Odborovej 

komisie pre 3. stupeň vysokoškolského vzdelávania v študijnom odbore 7.1.13. 

dermatovenerológia bol predložený na zasadnutí Vedeckej rady JLF UK dňa 

27. 10. 2011, 

- splnené uznesenie č. 10/16/2011 – schválenie návrhu Rady projektu ESF na 

rozdelenie miest kvalifikovaných stážistov na pracoviská JLF UK na 

akademický rok 2011/2012, 

- splnené uznesenie č. 11/16/2011 – schválenie termínov pre zadávanie a 

odovzdávanie záverečných prác a termínov štátnych záverečných skúšok 

a obhajob záverečných prác v nelekárskych študijných programoch 

v akademickom roku 2011/2012, 

- splnené uznesenie č. 12/16/2011 – zaslanie oznamu o stručnom postupe krokov 

pri nákupe tovarov s nízkou hodnotou, 

- splnené uznesenie č. 13/16/2011 - schválenie návrhu na zrušenie pevných 

liniek na JLF UK v Martine a stanovenie mesačných limitov VoIP telefónie na 

sumu 10 €, 
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- priebežné plnenie uznesenia č. 14/16/2011 - vysporiadanie finančných vzťahov 

k nehnuteľnosti – pozemku, na ktorom sa nachádza lodenica JLF UK. 

 

K bodu 2) 

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

a) informoval o oznámení prof. MUDr. M. Tatára, CSc., že dňa 5. 10. 2011 sa na Ústave 

patologickej fyziológie JLF UK konala videokonferencia, 

b) predložil list zástupcu študentov 5. ročníka študujúcich v jazyku anglickom, 

c) podal informácie zo zasadnutia Kolégia rektora UK, ktoré sa konalo 30. 5. 2011 

týkajúce sa najmä:  

- dotácie na doktorandov, 

- publikačnej činnosti, 

- GARY účtu, 

- administrácie projektov 

- rozvoja UK, 

- zahraničných mobilít študentov, 

- záverečných prác, 

- školného, 

- zmeny indexov, 

- otvorenia sa UK navonok a dovnútra, 

- uznávania kreditov získaných pri absolvovaní zahraničných študijných 

pobytoch. 

 

K bodu 3) 

prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD. 

a) predložila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi fakulty schváliť návrh na udelenie 

Ceny dekana za prácu publikované publikované v časopisoch s impakt faktorom – 

doc. RNDr. P. Kubatka, PhD., 

b) informovala o termíne predkladania ročných správ riešenia projektov KEGA, a to do 

4. 11. 2011 na Referát vedecko-výskumnej činnosti JLF UK v Martine, 

c) informovala o termíne predkladania aktualizácií riešiteľských kolektívov projektov 

VEGA na rok 2012, a to do 9. 12. 2011 na Referát vedecko-výskumnej činnosti JLF 

UK v Martine, 

d) informovala o termíne predkladania finančných správ o čerpaní dotácie u projektov 

VEGA na rok 2012, a to do 16. 1. 2012 na Referát vedecko-výskumnej činnosti JLF 

UK v Martine, 

e) informovala o termíne predkladania záverečných správ Grantov UK, a to do 5. 12. 

2011 na Referát vedecko-výskumnej činnosti JLF UK v Martine, 

f) informovala o žiadosti RNDr. S. Tomečkovej, PhD. z LF UPJŠ o začatie habilitačného 

konania. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

a) informoval, že Akreditačná komisia vlády SR kladne zhodnotila žiadosť JLF UK na 

získanie spôsobilosti vykonávať študijný program Zubne lekárstvo, 

b) za oblasť doktorandského štúdia predložil žiadosť o menovanie školiteľa – 

špecialistu doc. Mgr. Moniku Kmeťovú Sivoňovú, PhD. pre MUDr. S. Grobarčíkovú, 

doktorandku dennej formy štúdia v študijnom odbore 7.1.7. chirurgia – prijaté 

uznesenie č. 1/17/2011, 

c) predložil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi zobrať na vedomie žiadosť Mgr. 

Márie Hudákovej o zrušenie rigorózneho konania,  
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d) informoval, že dňa 9. 11. 2011 sa uskutoční stretnutie, ktoré bude zamerané na 

odbornú a administratívnu časť, týkajúcu sa obsadenia miesta kvalifikovaných 

stážistov, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. Ľ. Branického, za školiteľa v rámci certifikačnej prípravy 

pre výkon certifikovanej pracovnej činnosti dorastového lekárstva na JLF UK 

v Martine, 

f) predložil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť MUDr. L. Štillovej o predĺženie prerušenia štúdia v špecializačnom 

odbore pediatria z dôvodu pokračovania v rodičovskej dovolenke, 

- žiadosť Ivany Zimenovej o zrušenie zaradenia do špecializačného štúdia 

v odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie z dôvodu ukončenia 

pracovného pomeru u navrhovateľa vzdelávania a zmeny pracovného 

zaradenia, 

- žiadosť MUDr. Evy Štrnálovej o zrušenie zaradenia do špecializačného štúdia 

v odbore pediatria z dôvodu zmeny zamestnávateľa, 

- žiadosť MUDr. Henricha Hazucha o zrušenie zaradenia do špecializačného 

štúdia v odbore hematológia a transfuziológia z dôvodu záujmu špecializovať 

sa v odbore všeobecné lekárstvo na JLF UK v Martine, 

g) podal informácie o plánovaných akciách špecializačného štúdia: 

- 9. 11. 2011  - špecializačná skúška v odbore gynekológia a pôrodníctvo, 

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

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

h) podal informácie z pracovného stretnutia na MZ SR v Bratislave za účasti riaditeľky 

odboru zdravotníckeho vzdelávania a zástupcov všetkých vzdelávacích ustanovizní 

realizujúcich ďalšie vzdelávanie, kde sa riešilo uplatňovanie legislatívy a organizačné 

postupy, 

i) informoval, že JLF UK v Martine dňa 20. 10. 2011 doručila na MZ SR žiadosť 

o opätovnú akreditáciu špecializačného študijného programu pre odbor všeobecné 

lekárstvo, 

j) informoval, že sa pripravujú žiadosti o opätovnú akreditáciu odborov 

Otorinolaringológia (najneskôr do 23. 2. 2012), Patologická anatómia (najneskôr do 

23. 2. 2012) a Gastroenterológia (najneskôr do 16. 6. 2012). 

 

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

a) predložil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh členov výberovej 

komisie pre vypísané výberové konania na obsadenie funkcie prednostu Ústavu 

klinickej biochémie JLF UK a UNM a na obsadenie pracovného miesta výskumného 

pracovníka na Ústave lekárskej biochémie JLF UK - prijaté uznesenie č. 2/17/2011, 

b) predložil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na vypísanie 

výberového konania na obsadenie funkčného miesta docenta v študijnom odbore 

pediatria na Klinike detí a dorastu JLF UK a UNM - prijaté uznesenie č. 3/17/2011. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) predložil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť L. Lugošovej, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o prerušenie štúdia od 25. 10. 2011 do 31. 8. 2012, 

- žiadosť E. Bošanskej, študentky 3. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o prerušenie štúdia od 25. 10. 2011 do 31. 8. 2012, 
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- žiadosť L. Balážovej, študentky 3. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o prerušenie štúdia od 25. 10. 2011 do 31. 8. 2012, 

- žiadosť S. Pecháčovej, študentky 3. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o prerušenie štúdia od 25. 10. 2011 do 31. 8. 2012, 

- žiadosť B. Petríka, študenta 3. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o prerušenie štúdia od 25. 10. 2011 do 31. 8. 2012, 

- žiadosť A. Andrejkovej, študentky 4. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o prerušenie štúdia od 25. 10. 2011 do 31. 8. 2012, 

- žiadosť Z. Laučekovej, študentky 4. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o prerušenie štúdia od 25. 10. 2011 do 31. 8. 2012, 

- žiadosť J. Palenčár, študenta 4. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o prerušenie štúdia od 25. 10. 2011 do 31. 8. 2012, 

- žiadosť F. Krasňan, študenta 4. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o prerušenie štúdia od 25. 10. 2011 do 31. 8. 2012, 

- žiadosť A. Risoy, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

– výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na 1 rok do 31. 8. 2012, 

- žiadosť C. Halm, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

– výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na 1 rok do 31. 8. 2012, 

- žiadosť H. L. Nguyen, študentky 4. ročníka študijného programu všeobecné 

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

2012, 

- žiadosť I. W. Adwent, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné 

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

2012 a vrátenie alikvotnej čiastky školného, 

- návrh na vylúčenie M. Kováča, študenta 2. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo, ktorý nevykonal opakovane zapísaný predmet a bola mu 

zamietnutá žiadosť o udelenie výnimky dekanom JLF UK v Martine 

a rektorom UK v Bratislave, 

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

všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom z dôvodu nezaplatenia 

školného, 

- návrh na vylúčenie M. Ondrlovej, študentky 2. ročníka študijného programu 

ošetrovateľstvo, ktorá nevykonala opakovane zapísané predmety Anatómia 

a fyziológia a Patologická anatómia a patologická fyziológia, 

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

- oznam S. A. Costa Oliviera Azevedo, študenta 1. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia na JLF 

UK,  

- oznam M. K. Crundt-Ileby, študentky 4. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia na JLF 

UK z dôvodu, že po prerušení sa nedostavila na zápis a nereagovala ani na 

výzvu,  

- oznam A. Ščasnovičovej, študentky 2. ročníka študijného programu 

ošetrovateľstvo o zanechaní štúdia na JLF UK, 

- oznam J. Vidovej, študentky 2. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo 

o zanechaní štúdia na JLF UK, 

c) informoval a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť študentov Ch-H. 

Lina a P-H. Chiua, ktorí majú prerušené štúdium, o zaradenie do kurzu slovenského 

jazyka kvôli účelu pobytu, za predpokladu, že si v stanovenej lehote vybavia 

prechodný pobyt na území SR, 
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d) predložil a vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť D. Hynčicovej, študentky študijného programu ošetrovateľstvo 

o mimoriadny dekanský termín, 

- žiadosť M. Rumanovej, študentky študijného programu ošetrovateľstvo 

o mimoriadny dekanský termín, 

Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi zároveň schváliť ich návrh na vylúčenie zo 

štúdia, 

e) predložil a vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť N. Koptákovej, študentky 2. ročníka študijného programu verejné 

zdravotníctvo z dôvodu, že nevykonala v stanovenom termíne opakovane 

zapísaný predmet Patologická anatómia a patologická fyziológia a žiada 

o udelenie mimoriadneho termínu. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predložila záznam z kontroly vyplácania odmien za skúšky študentov študujúcich 

v jazyku anglickom v akademickom roku 2010/2011,  

b) predložila záznam z kontroly prihlasovania a odhlasovania zamestnancov z registra 

poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, 

c) predložila záznam o uzatvorení záznamu týkajúceho sa evidencie príjmov a výdajov 

osobitne denaturovaného liehu na JLF UK v Martine, 

d) informovala, že 8. novembra 2011 sa uskutoční školenie „Zoonozy pokusných zvierat 

a vhodné používanie anestetík u rôznych druhov zvierat“, ktoré vykoná zmluvný 

veterinárny lekár MVDr. Tomáš Scheer, ktoré je určené ústavom: anatómie, 

biochémie, fyziológie, biofyziky, biológie, farmakológie a patofyziológie, 

e) predložila žiadosť kvestorky UK o predkladanie požiadaviek na špecifiká pre potreby 

rozpisu dotácie na rok 2012 a prehľad uplatnených požiadaviek za JLF UK v Martine 

– prijaté uznesenie č. 4/17/2011, 

f) informovala o usmernení ASFEU pre prijímateľov na podávanie žiadostí o platbu, pre 

zúčtovanie predfinancovania a priebežnej platby a pre vysporiadanie finančných 

vzťahov a vrátenie finančných prostriedkov za rok 2011, 

g) informovala o poukázaní účelovej dotácie pre sociálne štipendiá a príspevky na hlavné 

jedlá, 

h) predložila predbežnú kalkuláciu príjmov a výdavkov na činnosť Univerzity tretieho 

veku pri JLF UK v Martine v AR 2011/2012, 

i) predložila oznámenie mesta Martin o začatí stavebného konania a o upustení od 

ústneho pojednávania potrebného pre stavebné  úpravy administratívnej budovy na 

Záborského ul. č. 2, 

j) predložila oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia 

a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania týkajúceho sa obytného 

súboru Bilbao Martin – Veľká Hora II, 

k) informovala o požiadavke hádzanárskeho klubu HK Slávia Medik na zvýšenie 

príspevku. Vedenie JLF UK odporučilo zapracovať uvedenú požiadavku do rozpisu 

finančných prostriedkov z nedotačných zdrojov na rok 2012 – prijaté uznesenie č. 

5/17/2011, 

l) informovala o požiadavke rektora UK na predloženie vyhlásení potrebných 

k rozhodnutiu odpredaja administratívnej budovy bývalého Dekanátu JLF UK 

v Martine – prijaté uznesenie č. 6/17/2011, 
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m) predložila odpovede na žiadosť redaktorky novín MY Turčianske noviny 

o zodpovedanie otázok týkajúcich sa výstavby fakultnej knižnice na JLF UK 

v Martine. 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. J. Danko, CSc. 

a) informoval, že je potrebné pripraviť žiadosť na finančné zabezpečenie nového 

študijného programu Zubné lekárstvo, ktorá bude zaslaná ministrovi školstva SR – 

prijaté uznesenie č. 7/17/2011.  

 

prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc. 

a) podala informácie zo stretnutia Rady vysokých škôl. 

 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala o stave prípravy zasadnutia Asociácie LF ČR a SR. 

 

 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 

 

V Martine dňa  15. 11. 2011 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

            dekan JLF UK 

 


