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Z á p i s n i c a  č. 14/2012 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 

konaného dňa 25. júna 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

MUDr. O. Osina, PhD., prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD., doc. RNDr. E. 

Halašová, PhD., prof. MUDr. P. Galajda, CSc., doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

Ospravedlnená:     Ing. Ľ. Červeňová 

 

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

M. Kendra, predseda študentskej časti AS JLF UK 

              v súlade s Čl. 26 ods. 2 Štatútu JLF UK 



2 

 

 

 

Program: 1. Kontrola uznesení 

2. Informácie a agenda dekana JLF UK 

 3. Informácie a agenda prodekanov JLF UK 

 4. Rôzne 

K bodu 1) 

 Dekan JLF UK vykonal kontrolu uznesení zo zasadania Vedenia JLF UK konaného 

dňa 04. júna 2012 a konštatoval, že všetky uznesenia sú splnené alebo sa priebežne plnia. 

 

K bodu 2) 

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

a) predložil ponuku zúčastniť sa na Veľtrhu vzdelávania Akadémia, ktorý sa uskutoční 

v dňoch 9. – 11. októbra 2012 – prijaté uznesenie č. 1/14/2012,  

b) predložil žiadosť o zaslanie stručných záverov a návrhov možnej spolupráce so 

Seyschelskou republikou – prijaté uznesenie č. 2/14/2012, 

c) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť prof. MUDr. Š. 

Straku, DrSc. o predĺženie pracovnej zmluvy, 

d) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť prof. MUDr. 

RNDr. R. Pullmanna, PhD. o predĺženie pracovnej zmluvy, 

e) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť prof. MUDr. J. 

Hanáčka, CSc. o predĺženie pracovnej zmluvy, 

f) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť MUDr. M. 

Schnierera o predĺženie pracovného pomeru, 

g) predložil poďakovanie dekana LF UP v Olomouci za pozvanie na workshop s názvom 

„PhD Study from the Student’s View“, ktorý sa uskutoční v dňoch 11. – 13. 10. 2012 

v Martine, 

h) predložil návrh prednostu Dermatovenerologickej kliniky JLF UK a UNM na zmenu 

štruktúry pracoviska – prijaté uznesenie č. 3/14/2012, 

i) predložil návrh vedúceho Ústavu lekárskej biofyziky JLF UK na presystematizovanie 

neučiteľského miesta na učiteľské na uvedenom pracovisku – prijaté uznesenie č. 

4/14/2012, 

j) predložil Výročnú správu UK v Prahe 1. lekárskej fakulty za rok 2011, 

k) informoval, že je potrebné spracovať analýzu personálneho stavu vedúcich ústavov 

a kliník z hľadiska veku z dôvodu komplexnej akreditácie na JLF UK v Martine 

v roku 2013 – prijaté uznesenie č. 5/14/2012. 

 

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 publikovanú v časopise s impakt faktorom – doc. Mgr. I. 

Poliačekovi, PhD., doc. MUDr. D. Mokrej, PhD. a prof. MUDr. B. Saniovej, PhD., 

b) informovala, že zamestnancom JLF UK Mgr. Škovierovej, Mgr. Murínovi a doc. 

Jeseňákovi Komisia SAV pre posudzovanie vedeckej spôsobilosti vedeckých 

pracovníkov priznala vedecko-kvalifikačný stupeň IIa, 

c) informovala, že za JLF UK bola zaslaná prihláška na Festival vedy, ktorý sa uskutoční 

28. 9. 2012, 

d) informovala o príprave listu pre Národný kontaktný bod pre výzvu Zdravie, 

týkajúceho sa podprogramov 7. Rámcového programu TRANSCAN, 

e) informovala o stave evidovania publikácií v AKASe JLF UK. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

a) za oblasť doktorandského štúdia predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi 

schváliť: 
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- žiadosť MUDr. A. Zvodovej, doktorandky dennej formy študijného programu 

7.1.4. vnútorné choroby o predčasnom ukončení prerušenia a zároveň o ukončení 

štúdia z rodinných dôvodov, 

- žiadosť MUDr. G. Hubenej, doktorandky dennej formy študijného programu 7.1.4. 

vnútorné choroby o prerušenie štúdia na dobu troch rokov z dôvodu nástupu na 

materskú dovolenku od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2015, 

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

školiteľovi doc. MUDr. M. Péčovi, PhD., mim. prof. za úspešné ukončenie vedenia 

doktoranda na základe Smernice dekana 2/2009, Sadzobník odmien za výkon 

vybraných prác a činností – prijaté uznesenie č. 6/14/2012,  

c) za oblasť ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov predložil a Vedenie JLF 

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. J. Záňa, PhD., primára Gastroenterologického pracoviska 

Internej kliniky ÚVN SNP Ružomberok, za školiteľa pre lekárov zaradených 

do špecializačného štúdia v odbore gastroenterológia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. M. Harváneka, všeobecného lekára pre dospelých, 

HARMED Poprad, za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného 

štúdia v odbore všeobecné lekárstvo na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. M. Podmajerského, všeobecného lekára pre dospelých 

Bánovce nad Bebravou, za školiteľa pre lekárov zaradených do 

špecializačného štúdia v odbore všeobecné lekárstvo na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. R. Hriníka, všeobecného lekára pre dospelých Žilina, za 

školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore všeobecné 

lekárstvo na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. E. Petrášovej, všeobecnej lekárky pre deti a dorast 

Michaľany, za školiteľku pre lekárov zaradených do certifikačnej prípravy na 

výkon certifikovanej pracovnej činnosti dorastové lekárstvo na JLF UK 

v Martine, 

d) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť: 

- MUDr. M. Vojtkuliakovej, zaradenej do špecializačného štúdia v odbore 

hematológia a transfuziológia o prerušenie štúdia z dôvodu nástupu na 

materskú dovolenku, 

- MUDr. M. Raškovej, zaradenej do špecializačného štúdia v odbore pediatria 

o prerušenie štúdia z dôvodu nástupu  na materskú dovolenku,  

e) predložil návrh rozhodnutia o postupe JLF UK v Martine pri uznávaní odbornej praxe 

na účely špecializačného štúdia, 

f) informoval, že Oddelenie pre ďalšie vzdelávania zdravotníckych pracovníkov JLF UK 

v Martine dňa 15. 6. 2012 odoslalo žiadosť o opätovnú akreditáciu špecializačného 

študijného programu pre odbor gastroenterológia, 

g) informoval, že sa pripravuje spis pre opätovnú akreditáciu špecializačného študijného 

programu detská chirurgia, ktorý je potrebné odoslať do 4. 8. 2012, 

h) informoval, že JLF UK v Martine, v súlade s platnou legislatívou, získala 

s právoplatnosťou od 4. júna 2012 opätovné osvedčenia o akreditácii pre špecializačné 

študijné programy patologická anatómia a otorinolaryngológia určené pre 

zdravotnícke povolanie lekár, 

i) informoval, že JLF UK v Martine s právoplatnosťou od 4. júna 2012 môže realizovať 

nové špecializačné študijné programy pediatrická gastroenterológia, hepatológia 

a výživa a pediatrická endokrinológia, diabetológia a poruchy látkovej premeny 

a výživy pre zdravotnícke povolanie lekár, 

j) informoval, že Oddelenie pre ďalšie vzdelávania zdravotníckych pracovníkov JLF UK 

v Martine pripravuje žiadosti o akreditáciu špecializačných študijných programov pre 

zdravotnícke povolanie sestra: paliatívna ošetrovateľská starostlivosť a pre 

zdravotnícke povolanie lekár: revízne lekárstvo, 
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k) informoval, že 28. 6. 2012 sa uskutoční pracovné stretnutie odborných garantov 

študijných programov ďalšieho vzdelávania, 

l) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi podpísať Dohodu o pracovnej 

činnosti pre doc. MUDr. M. Minárika, PhD., člena lektorského zboru pre praktickú 

časť v rámci špecializačného študijného programu anestéziológia a intenzívna 

medicína. 

 

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

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

komisií pre vypísané výberové konania na obsadenie – prijaté uznesenie č. 

7/14/2012: 
- pracovného miesta odborného asistenta na Ústave lekárskej biochémie JLF 

UK, 

- pracovného miesta odborného asistenta na Ústave ošetrovateľstva JLF UK 

(zastupovanie počas MD), 

- pracovného miesta výskumného pracovníka na Očnej klinike JLF UK a UNM. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 
a) informoval o príprave nevej webovej stránky Univerzity Komenského v Bratislave 

a jej súčastí, 

b) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie žiadosť S. Varacovej, študentky 1. 

ročníka študijného programu pôrodná asistencia o zanechaní štúdia.  

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila návrhy čestných senátov na promóciách absolventov JLF UK v Martine, 

ktoré sa budú konať dňa 4. 7. 2012, 

b) informovala, že v dňoch 25. a 26. 6. 2012 sa uskutoční kontrola dokladov na 

študijnom oddelení JLF UK v Martine, ktorú zabezpečia zamestnanci Rektorátu UK, 

c) informovala, že sa pripravuje Hodnotiaca správa JLF UK v Martine z priebežného 

hodnotenia kvality poskytovaného vzdelávania, 

d) predložila návrhy na udelenie ceny dekana pre absolventov JLF UK v Martine, ktoré 

budú odovzdané pri príležitosti slávnostnej promócie. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie oznam J. F. Saelevika, študenta 2. 

ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom 

o zanechaní štúdia,  

b) predložila návrhy bilaterálnych zmlúv o spolupráci s Faculty of Medicine, Keimyung 

University, Kórejská republika a Universitou de Guadalajara, Mexiko, 

c) predložila a Vedenie JLF UK neodporučilo schváliť žiadosť T. A. Aasa, študenta 1. 

ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom 

o umožnenie substitúcie zameškanej výučby, ktorá presahovala 20 % celkového 

rozsahu výučby. 

 

K bodu 4) 

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

a) informoval, že 27. 6. 2012 sa uskutoční stretnutie vedení fakúlt UK s vedením UK 

v Bratislave, 

b) informoval, že 28. 6. 2012 sa uskutoční XXV. ročník Športového dňa dekana JLF UK 

v Martine, 

c) informoval, že 29. 6. 2012 sa uskutoční stretnutie členov vedenia JLF UK v Martine 

s vedením LF UP v Olomouci. 

prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD. 
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a) informovala, že dňa 16. 6. 2012 bola v rodnej obci Slovany odhalená pamätná tabuľa 

prof. MUDr. J. Antalovi, DrSc., akademikovi SAV pri príležitosti nedožitého 100. 

Výročia narodenia za spoluúčasti Slovenskej fyziologickej spoločnosti. Prof. Antal 

stál o.i. aj pri zrode Ústavu fyziológie JLF UK v Martine 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 

 

 

 

V Martine dňa 6. 7. 2012 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

            dekan JLF UK 


