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Z á p i s n i c a  č. 19/2011 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 

konaného dňa 28. novembra 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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  

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 14. novembra 2011 a konštatoval: 

- uznesenie č. 1/18/2011 – ţiadosť o menovanie školiteľa v doktorandskom 

štúdiu bude predloţená za zasadnutie VR JLF UK, 

- uznesenie č. 2/18/2011 – ţiadosť o menovanie školiteľa - špecialistu 

v doktorandskom štúdiu bude predloţená za zasadnutie VR JLF UK, 

- uznesenie č. 3/18/2011 – návrh o organizačnom zabezpečení a podmienkach 

prijatia na doktorandské štúdium na JLF UK v Martine na akademický rok 

2012/2013 bude predloţený na zasadnutie AS JLF UK, 

- splnené uznesenie č. 4/18/2011 – vypísanie výberového konania, 

- splnené uznesenie č. 5/18/2011 – návrh termínov pre zadávanie a 

odovzdávanie záverečných prác a termíny štátnych záverečných skúšok a 

obhajob záverečných prác v odboroch verejné zdravotníctvo a pôrodná 

asistencia v akademickom roku 2011/2012, 

- splnené uznesenie č. 6/18/2011 - návrh o výške školného a poplatkov 

spojených so štúdiom na JLF UK v Martine na akademický rok 2012/2013 bol 

predloţený Akademickému senátu JLF UK na elektronické hlasovanie. 

 

K bodu 2) 

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

a) predloţil pozvánku Územného spolku SČK v Martine na udeľovanie plakiet prof. 

MUDr. Jána Janského, 

b) predloţil ţiadosť RNDr. Z. Lasabovej, PhD. o spracovanie odporúčania, ktoré je 

potrebné k ţiadosti o začatie habilitačného konania na LF UP v Olomouci – prijaté 

uznesenie č. 1/19/2011, 

c) predloţil list prorektora UK, prof. MUDr. Dušana Meška, PhD., v ktorom ţiada 

o zaslanie článku o JLF UK v Martine. Článok bude súčasťou januárového čísla 

časopisu UK Naša univerzita – prijaté uznesenie č. 2/19/2011, 

d) poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na príprave stretnutia lekárskych fakúlt ČR 

a SR. 

 

K bodu 3) 

prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD. 

a) informovala o počte podaných projektov VEGA za JLF UK (30 projektov), 

b) 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, 

c) informovala, ţe na pracoviská bola zaslaná výzva na predkladanie návrhov pri 

príleţitosti 15. ročníka súťaţe "Vedec roka SR 2011", 

d) informovala, ţe dňa 13. 12. 2011 sa v Bratislave uskutoční konferencia pod názvom 

„Deň akademickej mobility a internacionalizácie“, ktorú organizuje SAIA a  ktorej sa 

zúčastní aj Referát zahraničných vzťahov JLF UK. Na konferencii sa bude informovať 

o aktuálnych výzvach pre rozvoj internacionalizácie, mobilitách študentov a učiteľov 

v rámci programu Erasmus, ako aj o novom zákone o pobyte cudzincov na území SR. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť: 
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- ţiadosť MUDr. Romana Kyčinu, doktoranda externej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.7. chirurgia o prerušenie štúdia len na dobu 1 roka z osobných 

dôvodov, 

b) informoval o príprave povinného predmetu pre doktorandov „Kurz metodológie 

vedeckej práce“, ktorého predpokladaný termín je 8. – 9. 2. 2012, 

c) za oblasť ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov predloţil a vedenie JLF 

UK odporučilo dekanovi zobrať na vedomie: 

- ţiadosť MUDr. S. Chernykha o zrušenie zaradenia do špecializačného štúdia v 

odbore chirurgia z dôvodu záujmu špecializovať sa v inom odbore, 

- ţiadosť M. Hlavčovej o zrušenie zaradenia do špecializačného štúdia v odbore 

ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie z dôvodu ukončenia 

pracovného pomeru v ÚVN SNP v Ruţomberku, 

- ţiadosť MUDr. J. Borošovej o vyradenie z evidencie účastníkov štúdia v 

odbore gastroenterológia na JLF UK z dôvodu pokračovania v štúdiu v odbore 

na LF UPJŠ,  

d) predloţil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. P. Bartcha, všeobecného lekára pre dospelých, za školiteľa 

pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore všeobecné 

lekárstvo na JLF UK v Martine, 

- menovanie Bc. J. Kyselovej, sestry FNsP Ţilina, za školiteľku pre sestry 

zaradené do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť 

v odboroch chirurgie na JLF UK v Martine, 

- menovanie J. Zajdenovej, LNsP Liptovský Mikuláš, za školiteľku pre sestry 

zaradené do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť 

v odboroch chirurgie na JLF UK v Martine, 

- menovanie I. Kováčovej, NsP Bojnice, za školiteľku pre sestry zaradené do 

špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch 

chirurgie na JLF UK v Martine, 

- menovanie B. Kušljičovej, ÚVN Ruţomberok, za školiteľku pre sestry 

zaradené do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť 

v odboroch chirurgie na JLF UK v Martine, 

- menovanie Bc. I. Kočanovej, UNM Martin, za školiteľku pre sestry zaradené 

do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch 

chirurgie na JLF UK v Martine, 

- menovanie  M. Kvasnicovej, diplomovanej všeobecnej sestry UNM Martin, za 

školiteľku pre sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore 

ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie na JLF UK v Martine, 

- menovanie Mgr. M. Časnochovej, UNM Martin, za školiteľku pre sestry 

zaradené do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť 

v odboroch chirurgie na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. Ľ. Liškovej, lekárky ambulancie pre deti a dorast, za 

školiteľa v rámci certifikačnej prípravy pre výkon certifikovanej pracovnej 

činnosti dorastové lekárstvo na JLF UK v Martine 

e) podal informácie o plánovaných akciách špecializačného štúdia: 

- 1. 12. 2011 – 5. 1. 2012 – školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore 

otorinolaryngológia, 

- 2. 12. 2011 – ukončenie chirurgického kmeňa, 

- 6. 12. 2011 – špecializačná skúška v odbore patologická anatómia, 

- 9. 12. 2011 – špecializačná skúška v odbore detská chirurgia, 

f) predloţil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi zobrať na vedomie oznámenie prof. 

MUDr. B. Sániovej, PhD. o preloţení termínu záverečného školiaceho kurzu v odbore 

anestéziológia a intenzívna medicína /plánovaný termín 28. 11. 2011 – 20. 1. 2012, 

náhradný termín 9. 1. 2012 – 2. 3. 2012/, 
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g) informoval, ţe odborným garantom všetkých študijných programov bola odoslaná 

výzva na predkladanie plánov vzdelávacích aktivít ďalšieho vzdelávania na rok 2012 

do 10. 12. 2011, 

h) predloţil návrh dodatku k Vnútornému predpisu č. 15/2011 Rozhodnutie dekana  

o úhrade za ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov na JLF UK v Martine 

týkajúci sa doplnenia úhrady za špecializačné štúdium realizované formou doplnkovej 

prípravy v odbore všeobecné lekárstvo vo výške 995 EUR - prijaté uznesenie č. 

3/19/2011,  

i) informoval, ţe bola zverejnená zápisnica z pracovného stretnutia na MZ SR dňa 20. 

10. 2011, kde sú uvedené závery týkajúce sa: 

- uznávania odbornej praxe pre špecializačné štúdia (max. 2 roky), 

- zmeny zaradenia v rámci jednej vzdelávacej ustanovizne, ktorá musí 

postupovať v súlade s § 70 ods. 8 Nariadenia vlády SR č. 296/2010, 

- iniciovania doplnenia zákona č. 578/2004 Z. z., ktoré sa bude týkať registrácie 

študijného poriadku VŠ, 

- preverenia moţnosti získavania špecializácie pre interných doktorandov. 

 

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

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

komisie pre vypísané výberové konania na obsadenie funkčného miesta docent 

v odbore pediatria na Klinike detí a dorastu JLF UK a UNM a na obsadenie  

pracovného miesta asistenta na Ortopedicko-traumatologickej klinike JLF UK a UNM 

- prijaté uznesenie č. 4/19/2011, 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predloţila a vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť: 

- ţiadosť T. Sufian, študentky 5. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o moţnosť absolvovať letnú prax 

z Gynekológie v januári 2012, 

b) predloţila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- ţiadosti A. C. Valente De Almeida Robalo, A. Vasco Dias, A. G. Simplício de 

Sousa, I. I. F Figueiredo Carvalho, R. Correira Marreiros, študentov 1. ročníka 

študijného programu všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglicom o 

uznanie zápočtov a skúšok z predchádzajúceho neukončeného štúdia na UK 

v Prahe. Garanti predmetov: Lekárska chémia 1, Základy prvej pomoci, 

Biofyzika, Základy lekárskej terminológie 1, Základy lekárskej terminológie 2 

odporúčajú skúšky uznať,  

c) informovala o priebehu retenčných testov, ktoré sa konajú v dňoch 23.11, 25.11, 

28.11. a 5.12. 2011, 

d) informovala o preklade Smernice rektora č. 7/2011 o základných náleţitostiach 

záverečných prác pre študentov študujúcich v jazyku anglickom na JLF UK v Martine, 

e) informovala, ţe 25. 11. 2011 boli na Rektorát UK odoslané podklady do správy 

o vzdelávacej činnosti UK za JLF UK v Martine, 

f) predloţila návrh na priznanie motivačných štipendií za študijné výsledky v AR 

2010/2011, 

g) na základe ţiadosti študentov 6. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

študujúcich v jazyku anglickom predloţila návrh na rovnaké podmienky ako boli 

stanovené doteraz pre predštátnicové praxe študentov v AR 2012/2013. 

  

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 
a) podal informácie z konferencie MEFANET, ktorá sa uskutočnila v dňoch 24. – 25. 

novembra 2011 v Brne. 
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K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predloţila poklady týkajúce sa výpočtu dane z nehnuteľností za budovy, stavby 

a pozemky v správe JLF UK v Martine, ktoré sú centrálne evidované na Rektoráte 

UK, 

b) predloţila a vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť ponuku na nájom 

dočasne prebytočného nehnuteľného majetku Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva so sídlom v Martine, 

c) predloţila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť ţiadosť o ukončenie 

výkonu funkcie vedúceho Ústavu informačných technológií JLF UK v Martine – 

prijaté uznesenie č. 5/19/2011, 

d) informovala, ţe boli predloţené údaje o počte študentov a odučených hodín praktickej 

výučby v zdravotníckych zariadeniach JLF UK v Martine pre potreby zúčtovania 

zálohy na špecializované výučbové zariadenia verejných vysokých škôl, 

e) informovala, ţe sa pripravujú prehľady študentov, ktorí platia školné  za prekročenie 

štandardnej dĺţky štúdia resp. za súbeţné štúdium pre potreby odvodu do fondu 

rozvoja UK – prijaté uznesenie č. 6/19/2011, 

f) predloţila upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny zamestnankyne na základe 

opätovnej sťaţnosti študentky JLF UK, 
g) predloţila a vedenie odporučilo dekanovi schváliť ţiadosť o finančné zabezpečenie 

plaveckej súťaţe „O pohár dekana JLF UK v Martine“, ktorá sa uskutoční 6. 12. 2011 a 

streleckej súťaţe „Vianočná muška 2011“, ktorá sa uskutoční 15. – 16. 12. 2011 - prijaté 

uznesenie č. 7/19/2011,  

h) informovala o rozpise dotácie za november na dofinancovanie vyplatených sociálnych 

štipendií a príspevku na hlavné jedlá, 
i) informovala, ţe bola podpísaná dohoda o úhrade nákladov spojených s rekonštrukciou 

na prenajatej veci medzi Univerzitnou nemocnicou Martin a JLF UK v Martine, 

j) informovala, ţe do 6. 12. 2011 je potrebné predloţiť prehľad priestorov slúţiacich pre 

podnikateľskú činnosť JLF UK v Martine. 
 

K bodu 5) 

prof. MUDr. J. Danko, CSc. 

a) informoval o novej výzve na financovanie projektu v rámci operačného programu 

veda a výskum, prioritná os 5.1-04 a predloţil projektový návrh na výstavbu 

predklinických disciplín v lokalite Malá Hora. 
 

prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc. 

a) informovala, ţe 02. 12. 2011 sa uskutoční zasadnutie Predsedníctva AS JLF UK.  
 

A.Antošíková 

a) informovala, ţe študenti podporujú stanovisko lekárov, ktorí dali výpovede 

z pracovného pomeru v zdravotníckom zariadení. 
 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) podala a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh termínu pre Vianočné 

stretnutie akademickej obce a zamestnancov Jesseniovej lekárskej fakulty JLF UK, ktoré 

sa uskutoční 20. decembra 2011 – prijaté uznesenie č. 8/19/2011.  
  
Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 
 

V Martine dňa  12. 12. 2011 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

            dekan JLF UK 


