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Z á p i s n i c a  č. 20/2011 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 

konaného dňa 12. decembra 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 

Ospravedlnená: A. Antošíková 
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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: 

- splnené uznesenie č. 1/19/2011 – vyslovenie súhlasu so začatím habilitačného 

konania RNDr. Z. Lasabovej, PhD. na LF UP v Olomouci, 

- splnené uznesenie č. 2/19/2011 – spracovanie námetov za jednotlivé úseky 

činností do časopisu Naša univerzita, 

- splnené uznesenie č. 3/19/2011 – predloţenie návrhu 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 na schválenie Akademickému 

senátu JLF UK, 

- splnené uznesenie č. 4/19/2011 – vymenovanie výberových komisií na 

vypísané výberové konania, 

- splnené uznesenie č. 5/19/2011 – vypísanie výberového konania, 

- splnené uznesenie č. 6/19/2011 - odvod do fondu rozvoja UK za prekročenie 

štandardnej dĺţky štúdia resp. za externé štúdium len za študentov 1., 2. a 3. 

stupňa vysokoškolského štúdia, 

- splnené uznesenie č. 7/19/2011 - schválenie príspevku vo výške 150 € na 

zabezpečenie plaveckej súťaţe „O pohár dekana JLF UK v Martine“, ktorá sa 

uskutoční 6. 12. 2011 a 150 € na zabezpečenie streleckej súťaţe „Vianočná 

muška 2011“, ktorá sa uskutoční 15. – 16. 12. 2011, 

- splnené uznesenie č. 8/19/2011 – schválený návrh termínu na Vianočné 

stretnutie zamestnancov JLF UK v Martine. 

 

K bodu 2) 

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

a) predloţil ţiadosť doc. MUDr. J. Masára, PhD. o predĺţenie neplateného voľna na rok 

2012. Vedenie JLF UK neodporučilo ţiadosť schváliť, 

b) predloţil ţiadosť Martinského klubu medikov o finančnú podporu podujatia 

„Martinský fonendoskop 2012“ – prijaté uznesenie č. 1/20/2011, 

c) predloţil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi vyjadriť podporné stanovisko 

prezidentovi Asociácie lekárskych fakúlt SR k návrhu riešenia zvyšovania platov 

lekárov SR – prijaté uznesenie č. 2/20/2011. 

 

K bodu 3) 

prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD. 

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

Ceny dekana za práce publikované publikované v časopisoch s impakt faktorom - 

prof. MUDr. G. Nosáľovej, DrSc., 

b) informovala, ţe dňa 14. 12. 2011 sa na RUK uskutoční stretnutie zástupcov oddelení 

zahraničných vzťahov všetkých fakúlt UK.  Programom bude vyhodnotenie programu 

LLP/Erasmus za akademický rok 2010/2011 a krátkodobých pobytov na druţobných 

univerzitách UK, 

c) informovala, ţe v rámci programu LLP/Erasmus bola na podnet pána prorektora doc. 

Šlahora podpísaná Bilaterálna dohoda s Bern Univerzitou vo Švajčiarsku v študijnom 

programe ošetrovateľstvo, 
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d) informovala, ţe podľa zákona o pobyte cudzincov si študenti študujúci v jazyku 

anglickom  musia vybavovať pobyt na území SR. Od začiatku akademického roka 

2011/2012 sa na Cudzineckej polície v Ţiline bolo 17 krát. Aj napriek viacerým 

výzvam si ešte 30 študentov 1. ročníka nepodalo ţiadosť o pobyt. Od 1. 1. 2012 

vstupuje do platnosti nový zákon o pobyte cudzincov č. 404/2011, podľa ktorého 

„Kaţdý občan Únie, ktorý sa zdrţiava na území SR dlhšie ako 3 mesiace, je povinný 

poţiadať o registráciu pobytu“. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť: 

- ţiadosť PhDr. Márie Koţuchovej, rod. Tebeľákovej, doktoranda dennej formy 

štúdia v študijnom odbore 7.4.1. ošetrovateľstvo o prerušenie štúdia na dobu 3 

rokov z dôvodu plánovaného nástupu na materskú a rodičovskú dovolenku 

(1.12.2011 do 30.11.2014), 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- ţiadosť MUDr. M. Horvathovej o prerušenie štúdia v špecializačnom odbore 

hematológia a transfuziológia z dôvodu nástupu na materskú dovolenku od 9. 

12. 2011, 

- ţiadosť MUDr. J. Bútorovej o prerušenie štúdia v špecializačnom odbore 

infektológia z dôvodu nástupu na rodičovskú dovolenku od 9. 12. 2011 do 9. 

12. 2012, 

- ţiadosť MUDr. H. Kolarovszkej, PhD. o prerušenie štúdia v špecializačnom 

odbore neonatológia z dôvodu nástupu na materskú dovolenku od 1. 1. 2012, 

c) predloţil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. S. Fukasa, všeobecného lekára pre dospelých za školiteľa 

pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore všeobecné 

lekárstvo na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. E. Markuljaková, všeobecného lekára pre dospelých za 

školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore všeobecné 

lekárstvo na JLF UK v Martine, 

- menovanie Mgr. M. Cipkovej, sestry vo FNsP v Ţiline za školiteľku pre sestry 

zaradené do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť 

v odboroch chirurgie na JLF UK v Martine, 

d) podal informácie o plánovaných akciách špecializačného štúdia: 

- 9. 1. 2012 – 27. 1. 2012 – školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore 

diabetológia, poruchy látkovej premeny a výţivy 1. časť na I. internej klinike, 

- 9. 1. 2012 – 2. 3. 2012 – školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore 

anestéziológia a intenzívna medicína, 

- 23. 1. 2012 – 27. 1. 2012 – 3. vzdelávacia aktivita v rámci špecializačného 

študijného programu v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť 

v odboroch chirurgie, 

- 30. 1. 2012 – začiatok kurzu na záver spoločného internistického kmeňa, 

- 30. 1. 2012 – 17. 2. 2012 - školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore 

diabetológia, poruchy látkovej premeny a výţivy 2. časť v NEDU v Ľubochni, 

e) informoval, ţe 15. 12. 2011 budú na VR JLF UK slávnostne odovzdávané diplomy o 

špecializácii, 

f) informoval, ţe boli odovzdané podkladové materiály pre spracovanie ţiadosti 

o akreditáciu špecializačného študijného programu pre odbor ošetrovateľská 

starostlivosť v psychiatrii, 

g) informoval o posudzovaní doručených ţiadostí o zaradenie do doplnkovej prípravy pre 

získanie špecializácie v odbore všeobecné lekárstvo, 
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h) predloţil a vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť ţiadosť prof. MUDr. B. 

Sániovej, PhD., odbornej garantky špecializačného študijného programu 

anestéziológia a intenzívna medicína o odpustenie úhrady za špecializačné štúdium 

pre MUDr. M. Varačkovú, 

i) predloţil a vedenie odporučilo dekanovi schváliť návrh oficiálne označovať 

ambulancie zapojené do realizácie praktickej časti ďalšieho vzdelávania ako výučbové 

zdravotníckej zariadenia JLF UK v Martine. 

 

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

a) predloţil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť prehľad výberových konaní 

na JLF UK v roku 2012 - prijaté uznesenie č. 3/20/2011, 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predloţila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- ţiadosť M. Lukáča, študenta 5. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o prerušenie štúdia do konca akademického roka 2011/2012, 

- ţiadosť M. Valla, študenta 3. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

o skorší nástup po prerušení štúdia,  

b) informovala o výsledkoch retenčných testov, ktoré sa konajú v dňoch 23.11, 25.11, 

28.11. a 5.12. 2011, 

c) predloţila a vedenie JLF UK v Martine odporučilo dekanovi schváliť návrh 

harmonogramu štúdia v akademickom roku 2012/2013 – prijaté uznesenie č. 

4/20/2011, 

d) predloţila a vedenie JLF UK v Martine odporučilo dekanovi schváliť návrh 

harmonogramu prijímacích skúšok v akademickom roku 2012/2013 – prijaté 

uznesenie č. 5/20/2011, 

e) predloţila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh termínov promócií 

v AR 2012/2013 – prijaté uznesenie č. 6/20/2011. 

f) predloţila návrh Hodnotiacej správy pedagogickej činnosti na JLF UK za akademický 

rok 2010/2011, 

g) informovala, ţe bola ukončená výučba povinne voliteľného predmetu Algeziológia a 

paliatívna medicína pre študentov 5. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

študujúcich v jazyku slovenskom, ktorá bola realizovaná pracovníkmi Kliniky 

anesteziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM, 

h) predloţila podklady vypracované na základe uznesenia z výjazdového zasadnutia 

Kolégia rektora UK, ktoré sa konalo 26. – 28. októbra 2011, týkajúce sa priorít 

a podnetov v oblasti vzdelávania. 

  

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

novembra 2011 v Brne. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predloţila záznam z kontroly pokladničnej hotovosti v pokladni Dekanátu JLF UK v 

Martine, kde neboli zistené ţiadne rozdiely medzi účtovným a skutočným stavom, 

b) podala informáciu od PhDr. Jany Seryjovej, riaditeľky vysokoškolských internátov a 

jedálne JLF UK o plnení úlohy – zabezpečenie dodrţiavania hygienických predpisov vo 

vysokoškolských internátoch JLF UK v Martine,  

c) informovala o tvorbe štipendijného fondu JLF UK zo školného študentov za 

prekročenie štandardnej dĺţky štúdia a externé štúdium v AR 2011/2012, 

d) predloţila správu o BOZP a OPP za akademický rok 2010/2011, 
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e) informovala o overovaní moţnosti študentskej jedálne vydávať jedlá formou delenej 

stravy, 

f) predloţila rozpis darčekových poukáţok na rok 2011 pre jednotlivých zamestnancov 

JLF UK, ktoré budú hradené zo sociálneho fondu fakulty, 

g) podala informácie z pracovného stretnutia k integrácii Organizačného managementu 

s modulom HR v systéme SOFIA, 
h) predloţila harmonogram vykonania povinných lekárskych prehliadok v roku 2011 

u zamestnancov pracujúcich na pracoviskách, ktoré sú vyhlásené v riziku kat. 3,  

i) predloţila zúčtovanie praktickej výučby na klinických pracoviskách k 30. 11. 2011, 

j) informovala o pokynoch z RUK k predkladaniu dokladov k ročnej účtovnej závierke roka 

2011, 

k) informovala o priebeţných prácach na ročnej účtovnej závierke na JLF UK za rok 2011, 

l) informovala o zaslaní údajov o vývoji hospodárenia za JLF UK za mesiac november 

2011. 
 

K bodu 5) 

prof. MUDr. J. Danko, CSc. 

a) informoval o zverejnení výziev na financovanie projektov v rámci operačného 

programu veda a výskum, 

b) informoval o priebehu slávnostných imatrikulácií študentov 1. ročníka spoločného 

študijného programu 1+5. 
 

prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc. 

a) informovala, ţe 12. 12. 2011 boli Rade vysokých škôl SR odoslané pripomienky 

k Smernici centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti VPK.  
 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) podal informácie z pracovného stretnutia, ktoré sa uskutočnilo na Ústave 

ošetrovateľstva JLF UK v Martine. 

 
 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 
 

 

 

V Martine dňa  9. 1. 2012 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

            dekan JLF UK 


