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Z á p i s n i c a  č. 8/2011 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 

konaného dňa 31. mája 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. 

      

 

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 

Ospravedlnený: L. Stodola, podpredseda študentskej časti AS 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 

  5. Rôzne 

K bodu 1) 

 Dekan JLF UK vykonal kontrolu uznesení zo zasadaní Vedenia JLF UK konaných v 

dňoch 6. a 16. mája 2011 a konštatoval: 

- splnené uznesenie č. 1/7/2011 – Študijný poriadok ďalšieho vzdelávania na 

JLF UK v Martine – pripomienkovanie, 

- splnené uznesenie č. 2/7/2011 – príprava informačných listov predmetov 

odboru Zubné lekárstvo, 

- splnené uznesenie č. 3/7/2011 – vypísané výberové konania, 

- splnené uznesenie č. 4/7/2011 – skúšobné komisie štátnych záverečných 

skúšok v akademickom roku 2011/2012 boli schválené vo Vedeckej rade JLF 

UK v Martine, 

- splnené uznesenie č. 5/7/2011 – študijné programy pre akademický rok 

2011/2012 boli schválené vo Vedeckej rade JLF UK v Martine, 

- splnené uznesenie č. 6/7/2011 – doplnenie Vnútorného predpisu č. 19/2010 – 

Smernice rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených 

so štúdiom na UK bolo schválené v Akademickom senáte JLF UK v Martine, 

- splnené uznesenie č. 7/7/2011 – študijné plány magisterského študijného 

programu pôrodná asistencia boli prerokované v Akademickom senáte JLF UK 

v Martine, 

- splnené uznesenie č. 8/7/2011 – Výročná správa JLF UK o činnosti za rok 

2010 bola schválená v Akademickom senáte JLF UK v Martine, 

- splnené uznesenie č. 9/7/2011 – metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu 

pre rok 2011 bola schválená v Akademickom senáte JLF UK v Martine, 

- splnené uznesenie č. 10/7/2011 – rozdelenie finančných prostriedkov 

z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov na rok 2011 bolo schválené 

v Akademickom senáte JLF UK v Martine. 

 

K bodu 2) 

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

a) predloţil ţiadosť prorektora UK prof. MUDr. D. Meška, PhD. o aktualizáciu zoznamu 

kontaktných osôb pre PR, 

b) predloţil ţiadosť študentky študujúcej v jazyku anglickom 6. ročníka Všeobecného 

lekárstva o umoţnenie vykonať predštátnicovú prax v Nórsku. Dekan JLF UK poveril 

prodekanku pre pedagogickú činnosť poţiadať garantov predštátnicových predmetov 

o stanovisko k uvedenej ţiadosti, 

c) predloţil ţiadosť o predkladanie návrhov na cenu rektora UK za najlepšiu diplomovú 

prácu a návrhov na udelenie akademickej pochvaly za JLF UK v Martine, 

d) informoval, ţe 15. júna 2011 sa uskutoční Športový deň rektora UK, 

e) predloţil návrh koncepčných zmien potrebných uskutočniť v rezorte zdravotníctva 

vypracovaných dekanom LF UK v Bratislave a poţiadal vedenie JLF UK o stanovisko 

k uvedenému návrhu, 

f) predloţil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi podporiť záporné stanovisko 

riaditeľa UNM k zmene názvu Kliniky transplantačnej a cievnej chirurgie, 

g) informoval o prebiehajúcich projektoch Martinského klubu medikov, 
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h) podal informácie zo zasadnutia Kolégia rektora UK, ktoré sa konalo 30. 5. 2011 

týkajúce sa najmä: 

- schválenia Výročnej správy o hospodárení UK za rok 2010, 

- Výročnej správy o činnosti UK za rok 2010 – fakulty môţu do 6. 6. 2011 

zasielať pripomienky, 

- Novely zákona o vysokých školách, 

- SWOT analýzy – jednotlivé súčasti univerzity by mali mať vypracovanú 

uvedenú analýzu, 

- študijnej agendy – archivovanie diplomov, podpisovanie dodatkov 

k diplomom, originalita záverečných prác, 

- problémov centrálneho verejného obstarávania na UK, 

- prípravy uzatvorenia zmluvy pre predmet zákazky „informačné technológie“, 

- spoločnosti UK VEDA s. r. o., 

i) poveril tajomníčku JLF UK spracovaním analýzy nákladov na prevádzku telefónov 

a faxov na jednotlivých pracoviskách JLF UK – prijaté uznesenie č. 1/8/2011, 

j) informoval, ţe do 20. 6. 2011 je potrebné nahlásiť počty výtlačkov Ročenky pre 

akademický rok 2011/2012, 

k) informoval, ţe na Rektorát UK boli doručené právne názory právničky zastupujúcej 

JLF UK vo veci indexácie súvisiacej s výstavbou Auly Magna JLF UK v Martine. 

 

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 v časopise s impakt faktorom - Mgr. L. 

Surdenikovej a doc. MUDr. M. Javorkovi, PhD., 

b) informovala, ţe sa pripravuje na podpis zmluva o vzájomnej spolupráci medzi JLF UK 

a Kirovskou štátnou lekárskou akadémiou v Kirove. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť: 

- ţiadosť Mgr. Veroniky Ponechalovej, doktorandky dennej formy štúdia 

v študijnom odbore 7.3.2. farmakológia o zmenu doktorandského štúdia, od 

1.9.2011 z rodinných a osobných dôvodov, 

b) predloţil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi predloţiť na zasadnutie Vedeckej 

rade JLF UK ţiadosť o schválenie doc. MUDr. Kataríny Šimekovej, PhD. za 

školiteľku doktorandského štúdia v študijnom odbore 7.1.4. vnútorné choroby – 

prijaté uznesenie č. 2/8/2011,  

c) informoval o harmonograme a priebehu prijímacieho konania na doktorandské 

štúdium pre akademický rok 2011/2012, 

d) za oblasť špecializačného  štúdia predloţil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi 

schváliť: 

- ţiadosť MUDr. Evy Koišovej o predĺţenie prerušenia špecializačného štúdia v 

odbore Pediatria z dôvodu nástupu na rodičovskú dovolenku do 9. 4. 2012, 

- ţiadosť MUDr. Anny Petrekovej o zmenu špecializačného študijného odboru 

Vnútorné lekárstvo na študijný odbor Všeobecné lekárstvo po absolvovaní 

Spoločného internistického kmeňa. Zmenu odboru schválil aj odborný garant 

doc. MUDr. Ľubomír Vladár, CSc., 

e) predloţil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 
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- menovanie MUDr. Evy Drahošovej, primárky, vedúcej lekárky Hematológie – 

krvnej banky FNsP Ţilina, za školiteľa pre lekárov zaradených do 

špecializačného štúdia v odbore hematológia a transfuziológia na JLF UK v 

Martine, 

f) podal informácie o plánovaných akciách špecializačného štúdia: 

- 20. 6. – 22. 6. 2011 - Laparoskopický kurz, 

- 27. 6. 2011 – špecializačná skúška v odbore hematológia a transfuziológia, 

g) predloţil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi predloţiť na zasadnutie 

Akademického senátu JLF UK návrh Študijného poriadku ďalšieho vzdelávania na 

JLF UK v Martine, kde bude potrebné ešte zapracovať legislatívne zmeny a praktické 

skúsenosti z realizácie špecializačného štúdia – prijaté uznesenie č. 3/8/2011, 

h) predloţil analýzu problémov pri realizácii špecializačného štúdia u doktorandov 

v dennej forme štúdia v klinických odboroch vyplývajúcu z legislatívy a návrh úpravy,  

i) podal informáciu o riešení realizácie študijný program pôrodná asistencia v externej 

forme magisterského štúdia, ktoré podľa vyjadrenia Ministerstva zdravotníctva SR je 

v súlade s poţiadavkami EÚ. 

 

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

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

komisií pre vypísané výberových konaní – prijaté uznesenie č. 4/8/2011:  

- na obsadenie troch miest odborných asistentov na Klinike stomatológie 

a maxilofaciálnej chirurgie,  

- na obsadenie funkčného miesta „profesor“ v odbore zubné lekárstvo,  

- na obsadenie funkčného miesta „profesor“ v odbore urológia a prednostu 

Urologickej kliniky,  

- na obsadenie funkcie prednostu Kliniky infektológie a cestovnej medicíny, 

- na obsadenie funkčného miesta „docent“ v odbore lekárska, klinická a 

farmaceutická biochémia.  

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predloţila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi neschváliť: 

- ţiadosť M. Ahmeda, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo študujúceho v jazyku anglickom, ktorý nastupuje po prerušení a 

ţiada zaplatiť školné vo výške 1000 € namiesto 1200 €, 

b) predloţila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- ţiadosť M. Tomášovej, uchádzačky o štúdium na JLF UK v Martine 

o moţnosť neskoršieho zaslania maturitného vysvedčenia z dôvodu konania 

štátnych maturít v Českej republike aţ po uskutočnení prijímacích skúšok na 

Jesseniovu lekársku fakultu UK v Martine, 

- ţiadosť uchádzačov o štúdium na JLF UK v Martine o zmenu termínu 

prijímacieho konania v týţdni od 14. 6. do 17. 6. 2011, nakoľko zdokladovali, 

ţe 20. 6. 2011 majú náhradný termín prijímacieho konania na inej vysokej 

škole, 

c) informovala o liste L. Stodolu, študenta 4. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo, v ktorom ţiada o vytvorenie dvoch krúţkov pre študentov, ktorý sa 

zúčastnia výmenného pobytu v rámci programu Erazmus. Vedenie JLF UK odporučilo 

dekanovi schváliť ţiadosť študentov, 

d) informovala o liste prorektora UK doc. RNDr. J. Pekára, PhD. o kontrole originality 

diplomových prác v systéme Theses aj AIS2, 
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e) informovala o liste riaditeľky nadácie J. Letrricha o moţnosti podpory nadácie 

Tatrabankou a následne o podporu vzdelávacích aktivít na JLF UK v Martine, 

f) predloţila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh organizačných 

pokynov, ktoré budú zasielané uchádzačom prijímacieho konania pre akademický rok 

2011/2012 pre študijný program všeobecné lekárstvo a nelekárske študijné programy, 

g) predloţila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh organizačných 

pokynov pre členov dozorných komisií pre prijímacie konanie pre akademický rok 

2011/2012, 

h) informovala, ţe 6. 6. 2011 sa uskutoční stretnutie členov dozorných komisií pre 

prijímacie konanie pre akademický rok 2011/2012 s prodekanmi, pracovníkmi Ústavu 

informačných technológií a študijného oddelenia, 

i) informovala, ţe 2. 6. 2011 sa bude testovať systém prijímacích pohovorov pre 

akademický rok 2011/2012, 

j) informovala, ţe je potrebné nahlásiť na Rektorát UK počet ročeniek v jazyku 

slovenskom a anglickom na akademický rok 2011/2012. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 
a) podal informácie zo zasadnutia rady Mefanetu, ktoré sa uskutočnilo 16. mája 2011 

v Prahe, 

b) predloţil návrh na zrealizovanie fakultnej konferencie zameranej na vyuţívanie 

informačných technológií. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predloţila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť analýzu príjmov 

a výdavkov za doškoľovacie kurzy k prijímacím skúškam v roku 2011 – prijaté 

uznesenie č. 5/8/2011, 
b) predloţila odhady príjmov zo školného v študijnom programe Všeobecné lekárstvo – 

výučba v jazyku anglickom a odhady počtov študentov študujúcich v jazyku 

anglickom za nasledujúce tri roky (2012 – 2014) pre potreby MŠVVŠ SR, 

c) informovala, ţe bola podpísaná kúpna zmluva medzi UK v Bratislave a spoločnosťou 

Emtest-SK s.r.o. pre predmet zákazky „Dodávka inicializovaných bezkontaktných 

a hybridných čipových kariet s pamäťou s moţnosťou zápisu pre vyuţitie karty ako 

preukazu študenta a zamestnanca v automatizovanom identifikačnom systéme UK v 

Bratislave“, 

d) informovala, ţe bola podpísaná kúpna zmluva medzi UK v Bratislave a spoločnosťou 

Union poisťovňa, a. s. pre predmet zákazky „Poisťovacie sluţby pre UK v Bratislave“, 

e) informovala, ţe na inzerát zverejnený v novinách MY sa prihlásili 3 záujemcovia. 

Vedenie JLF UK odporučili dekanovi vymenovať komisiu pre otváranie obálok na 

cenové ponuky prenájmu nebytových priestorov budovy bývalého Dekanátu JLF UK 

na Záborského ul. č. 2 – prijaté uznesenie 6/8/2011. 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. J. Danko, CSc. 

a) informoval, ţe 7. 6. 2011 sa uskutoční porada vedúcich ústavov, kliník, účelových 

zariadení a informačných pracovísk, 

b) poveril tajomníčku fakulty vypracovaním analýzy nákladov na energiu, svetlo 

a kúrenie v jednotlivých budovách JLF UK v Martine – prijaté uznesenie č. 7/8/2011. 
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prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc. 

a) predloţila názory pedagogických pracovníkov na rozpis miezd na pracoviská JLF UK 

zaslaných predsedníčke AS JLF UK v Martine. 

 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala o termíne a priebeţnom organizačnom zabezpečení tohtoročného 

stretnutia lekárskych fakúlt ČR a SR.  

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

V Martine dňa 16. 6. 2011  

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

            dekan JLF UK 

 


