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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.  

Ospravedlnená: prof. MUDr. A. Čalkovská, 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 



1 

 

 

Program: 1. Kontrola uznesení 

2. Informácie a agenda dekana JLF UK 

 3. Informácie a agenda prodekanov JLF UK 

 4. Informácie a agenda tajomníčky 

  5. Rôzne 

K bodu 1) 

 Dekan JLF UK vykonal kontrolu uznesení zo zasadania Vedenia JLF UK konaného dňa 11. 

apríla 2011 a konštatoval: 

- splnené uznesenie č. 1/5/2011 – návrh na zriadenie Ústavu klinickej onkológie JLF 

UK a UNM bol predloţený na zasadnutie Akademického senátu JLF UK dňa 2. 5. 

2011, 

- priebeţné plnenie uznesenia č. 2/5/2011 – organizačne zabezpečiť prezentáciu 

všetkých projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ, 

- splnené uznesenie č. 3/5/2011 – schválenie návrhu na menovanie prof. MUDr. Kamila 

Javorku, DrSc. za člena v komisii VEGA,  

- uznesenie č. 4/5/2011 – návrh členov Odborovej komisie v študijnom odbore 7.1.11. 

neurológia bude predloţený na zasadnutí Vedeckej rady JLF UK, 

- splnené uznesenie č. 5/5/2011 – odmena školiteľovi,  

- splnené uznesenie č. 6/5/2011 – výberové konania. 

 

K bodu 2) 

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

a) predloţil rozhodnutia MŠVVŠ SR: 

- o priznaní práv udeľovať akademický titul „magister“ absolventom študijného 

programu pôrodná asistencia v študijnom odbore 7.4.4. pôrodná asistencia, 

- o obnovení platnosti priznaného práva udeľovať akademický titul „magister“ v dennej 

a externej forme štúdia absolventom študijného programu verejné zdravotníctvo 

v študijnom odbore 7.4.2. verejné zdravotníctvo, 

- o obnovení platnosti priznaného práva uskutočňovať habilitačné konania a konania na 

vymenúvanie profesorov v študijnom odbore 7.4.2. verejné zdravotníctvo, 

- o priznaní práva udeľovať akademický titul „doktor“ absolventom dennej a externej 

formy štúdia absolventom študijného programu anestéziológia a resuscitácia 

v študijnom odbore 7.1.20. anestéziológia a resuscitácia, 

- o obnovení platnosti priznaného práva udeľovať akademický titul „doktor“ v dennej 

a externej forme štúdia absolventom študijného programu verejné zdravotníctvo 

v študijnom odbore 7.4.2. verejné zdravotníctvo, 

b) predloţil list z Ministerstva zdravotníctva SR, v ktorom nás ţiadajú o zaujatie stanoviska 

k dotazníku týkajúceho sa moţných zmien smernice Európskeho parlamentu a Rady 

20056/36/ES o uznaní odborných kvalifikácií. Dekan JLF UK poveril vybavením uvedenej 

ţiadosti prodekanku pre pedagogickú činnosť doc. MUDr. R. Péčovú, PhD., 

c) predloţil ţiadosť asociácie pre medicínske vzdelávanie v Európe (AMEE) o vyplnenie 

dotazníka týkajúceho sa trendov študijných plánov v medicínskom vzdelávaní. Dekan JLF UK 

poveril vyplnením a zaslaním dotazníka prodekanku prof. MUDr. A. Čalkovskú, PhD., 

d) informoval o súhlase riaditeľa UNM pouţívať miestnosť pod prednáškovými miestnosťami 

ako dennú miestnosť študentov v dohodnutom čase počas výučby počas príslušného 

akademického roka, 

e) predloţil ţiadosť prof. MUDr. Ľ. Lacu, PhD. o zmenu súčasného názvu kliniky „Klinika 

transplantačnej a cievnej chirurgie“ na „Klinika transplantačnej, viscerálnej a cievnej 

chirurgie“. Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi postúpiť ţiadosť na vyjadrenie riaditeľovi 

Univerzitnej nemocnice Martin, 

f) predloţil ţiadosť prof. MUDr. B. Sániovej, PhD. o súhlas s poverením odborných asistentov 

s akademickým titulom PhD. skúšaním študentov V. ročníka JLF UK z predmetu 

Anestéziológia a intenzívna medicína. Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi ţiadosť 

schváliť, 
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g) predloţil ţiadosť prof. MUDr. Ľ. Lacu, PhD. o prehodnotenie počtu asistentských miest na 

Klinike transplantačnej a cievnej chirurgie JLF UK a UNM. Vedenie JLF UK odporučilo 

dekanovi vykonať analýzu a prehodnotiť celkový počet a štruktúru zamestnancov JLF UK na 

všetkých pracoviskách, pričom sa bude zohľadňovať aj aktuálna finančná situácia a 

dosiahnuté výsledky pracovísk. Následne sa ţiadosť opäť prehodnotí,  

h) predloţil ţiadosť MUDr. J. Drímala, CSc. o schválenie 2 miest asistentov na Ortopedicko-

traumatologickej klinike JLF UK a UNM. Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi vykonať 

analýzu a prehodnotiť celkový počet a štruktúru zamestnancov JLF UK na všetkých 

pracoviskách, pričom sa bude zohľadňovať aj aktuálna finančná situácia a dosiahnuté 

výsledky pracovísk. Následne sa ţiadosť opäť prehodnotí,  

i) poveril prof. MUDr. P. Galajdu, CSc. kontrolou činnosti všetkých výskumných pracovníkov 

JLF UK za rok 2010 a 2011, 

j) poďakoval Vedeniu JLF UK za predloţené pripomienky k zákonu o vysokých školách, ktoré 

sa zašlú na Rektorát UK,  

k) predloţil list z Ministerstva obrany SR týkajúci sa vyhlásenia 7. ročníka literárnej súťaţe na 

tému „Prečo (ne)potrebujeme armádu?“, ktorej cieľom je spoznať názor mladých ľudí na 

Ozbrojené sily SR, 

l) predloţil pozvánku na spoločné stretnutie zástupcov slovenských vysokých škôl 

s predstaviteľmi spoločnosti SCIO.  

 

K bodu 3)  

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. v zastúpení prof. MUDr. A. Čalkovskej, PhD. 

a) informoval o počtoch podaných ţiadostí o dotáciu VEGA (49) a KEGA (13) so začiatkom 

riešenia v roku 2012. 

b) informoval, ţe 27. 4. 2011 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie Grantov UK 2011 – 

finančne bolo podporených 17 projektov,  

c) informoval o obnovení platnosti priznaného práva uskutočňovať habilitačné konania a konanie 

na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore verejné zdravotníctvo. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

- ţiadosť RNDr. Martiny Barthovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.21. patologická anatómia a súdne lekárstvo o predĺţenie prerušenia 

doktorandského štúdia na dobu 1 roka, t.j. od 1. 5. 2011 do 30. 4. 2012 z dôvodu 

čerpania rodičovskej dovolenky, 

- ţiadosť Organizačného výboru ŠVOČ o dekanské voľno pre aktívnych a pasívnych 

účastníkov v súvislosti s konaním XXXII. Študentskej vedeckej konferencie dňa 11. 

5. 2011, 

b) predloţil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi predloţiť návrh na doplnenie nového 

študijného odboru 7.1.20. anestéziológia a resuscitácia a obnovenie študijného odboru 7.4.2. 

verejné zdravotníctvo do II. kola prijímacieho konania na doktorandské štúdium 

v akademickom roku 2011/2012 na zasadnutie Akademického senátu JLF UK – prijaté 

uznesenie č. 1/6/2011, 

c) predloţil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi predloţiť návrh členov Odborovej komisie 

v študijnom odbore 7.1.20 anestéziológia a resuscitácia a v študijnom odbore 7.4.2. verejné 

zdravotníctvo na zasadnutie Vedeckej rade JLF UK – prijaté uznesenie č. 2/6/2011, 

d) predloţil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi predloţiť ţiadosť o schválenie školiteľov 

doktorandského štúdia v študijnom odbore 7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická 

biochémia na zasadnutie Vedeckej rady JLF UK – prijaté uznesenie č. 3/6/2011, 

e) podal informácie z konferencie Orpheus 2011, ktorá sa konala v Turecku, 

f) informoval o moţnosti pozastavenia práv uskutočňovať študijný program ošetrovateľstvo pre 

magisterské a doktorandské štúdium, rigorózne konanie a habilitácie a inaugurácie. V tomto 

odbore sme získali akreditáciu na dobu neurčitú. Problém vznikol zmenou § 75 zákona č. 496, 

kde sa uvádza, ţe Ošetrovateľstvo nemá príbuzný odbor. Odbor garantoval prof. MUDr. D. 

Meško, PhD., ktorému uplynulo 5-ročné obdobie a v ďalšom období uţ nemôţe garantovať 
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tento odbor. V tejto súvislosti bolo zahájené inauguračné konanie doc. Mgr. K. Ţiakovej, PhD. 

v Čechách,  

g) za oblasť špecializačného  štúdia predloţil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- ţiadosť MUDr. Ľ. Bosíkovej, o prerušenie štúdia v odbore diabetológia, poruchy 

látkovej premeny a výţivy z dôvodu materskej dovolenky od 19. 4. 2011, 

h) predloţil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. Ladislava Rolka, praktického lekára pre dospelých, za školiteľa pre 

lekárov realizujúcich špecializačné štúdium v odbore všeobecné lekárstvo na JLF UK 

v Martine,  

- menovanie MUDr. Michaely Pavlíkovej, primárky neurologického oddelenia NsP 

Topoľčany, za školiteľa pre lekárov realizujúcich špecializačné štúdium v odbore 

pediatria na JLF UK v Martine,  

- menovanie MUDr. Petra Kaščáka, PhD., primára gynekologicko-pôrodníckeho 

oddelenia FN Trenčín, za školiteľa pre lekárov realizujúcich špecializačné štúdium 

v odbore gynekológia a pôrodníctvona JLF UK v Martine, 

i) podal informácie o uskutočnených a plánovaných akciách špecializačného štúdia: 

- 2. – 4. 5. 2011 Vyuţitie imunohistochemických metód v diferenciálnej diagnostike 

maloacinárnych lézií prostaty  (Ústav patologickej anatómie), 

- 11. – 14. 5. 2011 Typizácia, grading a staging zhubných ochorení prostaty (Ústav 

patologickej anatómie), 

- 18. – 20. 5. 2011 Patológia semenníkov so zameraním najmä na nádorové ochorenia a 

ich bioptickú diagnostiku (Ústav patologickej anatómie), 

- 24. – 27. 5. 2011 Hodnotenie nenádorových a nádorových ochorení obličiek, 

vývodových močových ciest a močového mechúra (Ústav patologickej anatómie), 

- 16. – 27. 5. 2011 Školiaci pobyt na Klinike pneumológie a ftizeológie JLF UK 

a UNM, 

- 30. – 31. 5. 2011 Kurz právnych predpisov v zdravotníctve, 

j) predloţil zoznam študijných programov špecializačného štúdia pre kategóriu lekár, pre ktoré 

získala JLF UK v Martine opätovné akreditácie v súlade s platnou legislatívou, 

k) informoval, ţe vo vestníku Ministerstva zdravotníctva zo dňa 15. 4. 2011 čiastka 9 - 14 , 

ročník 59  boli zverejnené nové zásady akreditácie na uskutočňovanie študijných 

programov pre lekárske aj nelekárske odbory. Nové zásady akreditácie nadobudli účinnosť 15. 

4. 2011. Zmeny v zásadách  zapracuje referát špecializačného štúdia do vnútorného predpisu 

JLF UK - študijný poriadok pre ďalšie vzdelávanie na JLF UK. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predloţila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- ţiadosť A. H. Svendsen, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

v jazyku anglickom o predĺţenie prerušenia štúdia do 2. 1. 2012, 

- ţiadosť J. Z. Khokhar, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

v jazyku anglickom o predĺţenie prerušenia štúdia do 30. 5. 2011, 

b) informovala o vrátení prihlášky a vyradenie z evidencie uchádzačky M. Kertésovej, ktorá 

nezaplatila poplatok za prijímacie konanie ani po výzve v stanovenom termíne, 

c) predloţila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh časového harmonogramu 

zápisov pre akademický rok 2011/2012, 

d) informovala o stanovení náhradného termínu prijímacích skúšok, t. j. 20. 6. 2011, 

e) informovala o stave platieb školného študentov študujúcich v jazyku anglickom, po tom, čo 

boli vyzvaní k zaplateniu dlţnej čiastky školného za letný semester 2010/2011, 

f) predloţila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi zobrať na vedomie návrh rozdelenia 

študentov študijného programu všeobecné lekárstvo v jazyku anglickom a slovenskom podľa 

dní a komisií pre štátnu skúšku „Obhajoba diplomovej práce“, 

g) predloţila ospravedlnenie predsedov štátnicových komisií pre štátnu skúšku „Obhajoba 

diplomovej práce“ u internej medicíny 2 a predklinických disciplín. Vedenie JLF UK 

odporučilo dekanovi schváliť predloţených náhradníkov predsedov štátnicových komisií pre 

uvedené oblasti, 
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h) informovala, ţe budú oslovení garanti vo veci konania predštátnicových praxí mimo UNM, 

i) informovala o stave odovzdávania diplomových prác v študijnom programe všeobecné 

lekárstvo, 

j) predloţila hodnotenie pedagogického procesu za rok 2010.  

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 
a) predloţil ţiadosť absolventov bakalárskeho študijného programu Verejné zdravotníctvo, ktorí 

pokračujú v štúdiu na iných vysokých školách, nakoľko JLF UK v Martine mala pozastavenú 

akreditáciu na magisterské štúdium v uvedenom odbore, o prestup do 5. 

ročníka magisterského štúdia na JLF UK. Ţiadosť nie je moţné akceptovať, nakoľko JLF UK 

v Martine nebude mať v akademickom roku 2011/2012 otvorený 5. ročník verejného 

zdravotníctva, 

b) informoval, ţe je potrebné doplniť do podmienok prijatia na štúdium magisterského 

študijného programu Pôrodná asistencia pre akademický rok 2011/2012 základnú podmienku: 

uchádzač o dennú formu štúdia v študijnom programe pôrodná asistencia musí preukázať 

najmenej 1 rok odbornej zdravotníckej praxe po ukončení bakalárskeho štúdia a uchádzač 

o externú formu štúdia musí byť absolventom strednej zdravotníckej školy v príslušnom 

odbore. Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi uvedenú pripomienku predloţiť na zasadnutie 

Akademického senátu UK – prijaté uznesenie č. 4/6/2011. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predloţila Návrh metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu pracoviskám a súčastiam JLF 

UK na rok 2010 a zároveň informovala vedenie o tom, ţe ku kritériám a ani k ich váhovému 

podielu neboli predloţené z pracovísk ani komisií ţiadne pripomienky. Vedenie JLF UK 

odporučilo dekanovi návrh metodiky predloţiť na schválenie Akademickému senátu JLF UK, 

b) informovala, ţe 28. 4. 2011 sa uskutočnilo školenie k ochrane osobných údajov, 

c) informovala o spôsobe nakupovania čistiacich prostriedkov do termínu uzatvorenia zmluvy 

s dodávateľom vybratým na Rektoráte UK, 

d) predloţila ponuku na prezentáciu JLF UK v Martine v špecializovaných prílohách denníka 

Pravda – Vzdelávanie. Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi vyuţiť uvedenú ponuku, 

e) informovala o termíne prieskumu vybavovania správnej agendy študijného oddelenia, ktorý 

vykonajú pracovníci Archívu UK, 

f) informovala, ţe 5. mája 2011 sa uskutoční zasadnutie Správnej rady Nadácie Dr. J. Lettricha, 

g) informovala o rozhodnutí Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre 

štrukturálne fondy EÚ v súvislosti s vybudovaním kniţnično-informačného, výpočtového, 

simulačného a výučbového centra JLF UK v Martine, 

h) informovala o pridelení dotácie na VEGA a KEGA projekty z úrovne MŠVVŠ SR na účet JLF 

UK v Martine, 

i) informovala o pridelení beţnej dotácie na mesiac máj 2011, 

j) informovala o výsledkoch aktualizácie webovej stránky JLF UK v Martine v slovenskom 

jazyku, 

k) informovala o výsledkoch úpravy a termíne spustenia upravenej webovej stránky JLF UK 

v Martine v anglickom jazyku, 

l) predloţila a vedenie JLF UK vyslovilo súhlas s vyradením fyzicky poškodených a 

neaktuálnych kniţných titulov v AKAS, 

m) informovala a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi predloţiť Výročnú správu o hospodárení 

za rok 2010 na schválenie Akademickému senátu JLF UK– prijaté uznesenie č. 5/6/2011. 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. J. Danko, CSc. 

a) informoval, ţe v piatok 6. 5. 2011 sa uskutoční mimoriadne zasadnutie Vedenia JLF UK 

v súvislosti s rozpisom dotácie zo štátneho rozpočtu na jednotlivé pracoviská JLF UK v 

Martine, 
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b) informoval o predpokladaných termínoch návštevy ministra zdravotníctva SR Ivana Uhliarika 

na JLF UK, 

c) informoval, ţe 17. 5. 2011 ocení primátor mesta Martin najlepších študentov študujúcich  

v jazyku anglickom, 

d) informoval, ţe 5. 5. 2011 sa uskutoční na Rektoráte UK pracovné stretnutie týkajúce sa 

riešenia sporných otázok (najmä indexácie) v súvislosti so stavbou Auly JLF UK v Martine. 

Dekan JLF UK poţiadal vedenie fakulty, aby podporilo jeho stanovisko nezaplatiť indexáciu 

a zároveň informoval, ţe poţiada aj Akademický senát JLF UK o podporu uvedeného 

stanoviska aj v prípade súdneho sporu – prijaté uznesenie č. 6/6/2011.   

 

prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc. 

a) informovala, ţe ďalšie zasadnutie Akademického senátu JLF UK sa uskutoční 23. 5. 2011. 

 

A. Antošíková 

a) podala informácie zo zasadnutia študentskej časti Akademického senátu JLF UK. 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

V Martine dňa  18. 5. 2011 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

           dekan JLF UK 


