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Z á p i s n i c a  č. 21/2012 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 29. októbra 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní: prof. MUDr. J. Danko, CSc., doc. MUDr. R. Péčová, PhD., doc. MUDr. O. 

Osina, PhD., Ing. Ľ. Červeňová, doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. prof., 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD., prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD. 

Ospravedlnený: prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

 

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

          M. Kendra, predseda ŠČ AS JLF UK 

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



 

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 15. októbra 2012 a konštatoval, že všetky uznesenia sú splnené alebo sa priebežne plnia. 

 

K bodu 2) 

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

a) informoval o príprave podujatí Medicína hrou a Deň otvorených dverí na JLF UK 

organizovaných v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku v dňoch 5. – 6. 11. 

2012. 

 

K bodu 2) 

prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi fakulty schváliť návrhy na udelenie 

Ceny dekana za práce publikované v časopise s impakt faktorom prof. MUDr. A. 

Čalkovskej, PhD., MUDr. A. Dzianovi, PhD. a doc. Ing. V. Jakušovej, PhD., MPH, 

b) informovala, že zodpovední riešitelia Grantov UK majú povinnosť predkladať 

záverečné správy o dosiahnutých výsledkoch a finančné čerpanie za rok 2012 do 3. 12. 

2012, 

c) predložila návrh vedecko-výskumného zamerania JLF UK v súvislosti s kreovaním 

Národného diagnostického centra onkologických ochorení. 

 

prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD.  v zastúpení prof. MUDr. P. Galajdu, CSc. 

a) za oblasť ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov predložila a Vedenie 

JLF UK odporučilo dekanovi schváliť:  

- menovanie MUDr. P. Lajčiaka, primára Patologicko-anatomického oddelenia NsP 

Prievidza so sídlom v Bojniciach, za školiteľa pre lekárov zaradených do 

špecializačného štúdia v odbore patologická anatómia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. P. Szeghy, primára OAIM KNsP Čadca, za školiteľa pre 

lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore anestéziológia a intenzívna 

medicína na JLF UK v Martine, 

- menovanie Mgr. D. Zubajovej, staničnej sestry oddelenia cievnej chirurgie ÚVN 

SNP Ružomberok, za školiteľku pre sestry zaradené do špecializačného štúdia v 

odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie na JLF UK v Martine, 

- menovanie Mgr. I. Olšiakovej, vedúcej sestry chirurgického oddelenia NsP 

Prievidza, za školiteľku pre sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore 

ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie na JLF UK v Martine, 

- menovanie Mgr. Z. Brčekovej, vedúcej sestry Kliniky úrazovej chirurgie 

a ortopédie, ÚVN SNP Ružomberok, za školiteľku pre sestry zaradené do 

špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie 

na JLF UK v Martine, 

- menovanie E. Pavlovičovej, sestry Ortopedickej kliniky JLF UK a UNM, za 

školiteľku pre sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská 

starostlivosť v odboroch chirurgie na JLF UK v Martine, 



 

- menovanie T. Butkovej, sestry úrazovej ambulancie FNsP Žilina, za školiteľku pre 

sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť 

v odboroch chirurgie na JLF UK v Martine, 

- menovanie Mgr. K. Antoniovej, odbornej garantky ADOSAN, s. r. o. NZZ, 

Spišské Podhradie, za školiteľku pre sestry zaradené do špecializačného štúdia v 

odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite na JLF UK v Martine, 

- menovanie Š. Laščiakovej, odborného zástupcu, ADOS Majbíková, s. r. o. Žilina, 

za školiteľku pre sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore 

ošetrovateľská starostlivosť v komunite na JLF UK v Martine, 

- menovanie D. Michnovej, sestry v Domove pre seniorov Stará Ľubovňa, za 

školiteľku pre sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská 

starostlivosť v komunite na JLF UK v Martine, 

- menovanie A. Ščišľákovej, sestry IDEA Domova sociálnych služieb Prakovce, za 

školiteľku pre sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská 

starostlivosť v komunite na JLF UK v Martine, 

- menovanie J. Šlencovej, sestry Domova sociálnych služieb Nitrianske Pravno, za 

školiteľku pre sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská 

starostlivosť v komunite na JLF UK v Martine, 

- menovanie D. Fulierovej, sestry STRANÍK Domova sociálnych služieb 

a špecializovaného zariadenia Teplička nad Váhom, za školiteľku pre sestry 

zaradené do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť 

v psychiatrii na JLF UK v Martine, 

- menovanie Mgr. M. Farárikovej, sestry psychiatrického oddelenia ÚVN SNP 

Ružomberok, za školiteľku pre sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore 

ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii na JLF UK v Martine, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- zrušenie zaradenia do štúdia MUDr. J. Belvončíkovej do odboru vnútorné 

lekárstvo JLF UK z dôvodu zmeny zamestnávateľa. 

 

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

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

komisií pre vypísané výberové konania – prijaté uznesenie č. 1/21/2012: 

- na obsadenie pracovného miesta odborného asistenta na Klinike detskej chirurgie 

JLF UK a UNM, 

- na obsadenie pracovného miesta výskumného pracovníka na Ústave histológie 

a embryológie JLF UK, 

- na obsadenie pracovného miesta asistenta, resp. odborného asistenta na Ústave 

anatómie JLF UK, 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na vypísanie 

výberového konania na obsadenie pracovného miesta odborného asistenta na 

Ortopedickej klinike JLF UK a UNM – prijaté uznesenie č. 2/21/2012. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť T. Dalegarden, študentky 3. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na dobu 1 roka,  

- žiadosť I. H. Weiner, študentky 3. ročníka študijného programu všeobecné     

lekárstvo výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na dobu 1 roka,  

- žiadosť T. P. Turecki, študenta 3. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na dobu 1 roka, 



 

- žiadosť M. H. Szczerba, študenta 3. ročníka študijného programu všeobecné     

lekárstvo výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na dobu 1 roka, 

- žiadosť I. W. Gundersena, študentky 3. ročníka študijného programu všeobecné     

lekárstvo výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na dobu 1 roka, 

- žiadosť J. S. Grimstad, študentky 3. ročníka študijného programu všeobecné     

lekárstvo výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na dobu 1 roka, 

- žiadosť A. M. Fjellvang, študentky 3. ročníka študijného programu všeobecné     

lekárstvo výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na dobu 1 roka, 

- žiadosť A. F. Falla, študentky 3. ročníka študijného programu všeobecné     

lekárstvo výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na dobu 1 roka, 

- žiadosť S. O. Bjorna, študenta 3. ročníka študijného programu všeobecné     

lekárstvo výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na dobu 1 roka, 

- žiadosť Ch. S. Jensen, študentky 3. ročníka študijného programu všeobecné     

lekárstvo výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na dobu 1 roka, 

- žiadosť P. Jeppsson, študenta 3. ročníka študijného programu všeobecné     

lekárstvo výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na dobu 1 roka, 

- žiadosť T. Hauglid, študenta 4. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na dobu 1 roka, 

- žiadosť A. Nawaz, študentky 4. ročníka študijného programu všeobecné     

lekárstvo výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na dobu 1 roka, 

- žiadosť A. J. Roise, študenta 4. ročníka študijného programu všeobecné     

lekárstvo výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na dobu 1 roka, 

- žiadosť L. Chih-Hsien, študenta 4. ročníka študijného programu všeobecné     

lekárstvo výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na dobu 1 roka, 

- žiadosť R. Gustavson, študenta 4. ročníka študijného programu všeobecné     

lekárstvo výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na dobu 1 roka, 

- žiadosť J. Vedaa, študentky 4. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na dobu 1 roka, 

- žiadosť O. A. H. Svendsen, študenta 4. ročníka študijného programu všeobecné     

lekárstvo výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na dobu 1 roka, 

- návrh na vylúčenie zo štúdia C. F. Halma, študenta 2. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo výučba v jazyku anglickom, 

- žiadosť F. Shahab, študentky 4. ročníka  študijného programu všeobecné lekárstvo 

výučba v jazyku anglickom o vrátenie alikvótnej časti školného za zimný semester 

2012/2013, 

- žiadosť Hong-LyThi Nguyen, študentky 4. ročníka  študijného programu 

všeobecné lekárstvo výučba v jazyku anglickom o vrátenie alikvótnej časti 

školného za zimný semester 2012/2013, 

- žiadosť C. F. Halma, študenta 2. ročníka  študijného programu všeobecné 

lekárstvo výučba v jazyku anglickom o vrátenie alikvótnej časti školného za zimný 

semester 2012/2013, 

- žiadosť R. Ayub, študenta 2. ročníka  študijného programu všeobecné lekárstvo 

výučba v jazyku anglickom o uznanie predmetov absolvovaných 

v predchádzajúcom štúdiu, 

- žiadosť T. S. Rogne, študentky 2. ročníka  študijného programu všeobecné 

lekárstvo výučba v jazyku anglickom o uznanie predmetov absolvovaných 

v predchádzajúcom štúdiu, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi zobrať na vedomie: 

- oznam F. Shahaba, študentky 4. ročníka študijného programu všeobecné     

lekárstvo výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia, 



 

- oznam Hong-LyThi Nguyen, študentky4. ročníka študijného programu všeobecné     

lekárstvo výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia, 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť o sprístupnenie 

učebne na Malej Hore 4 v pracovné dni do 22.00 hod., 

d) informovala, že sa pripravuje návrh na zmenu zmlúv o sprostredkovaní a nábore 

študentov študujúcich v jazyku anglickom (podmienky vrátenia časti školného pri 

prerušení, zanechaní, vylúčení.... zo štúdia) – prijaté uznesenie č. 3/21/2012, 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť J. Suroviaka, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

o prerušenie štúdia na dobu 1 roka, 

- žiadosť P. Barboríka, študenta 3. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

o prerušenie štúdia na dobu 1 roka, 

- žiadosť M. Bacmaňáka, študenta 3. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o prerušenie štúdia na dobu 1 roka, 

- žiadosť Z. Čechovej, študentky 3. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o prerušenie štúdia na dobu 1 roka,  

- žiadosť M. Firmentovej, študentky 3. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o prerušenie štúdia na dobu 1 roka, 

- žiadosť N. Kukovej, študentky 3. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o prerušenie štúdia na dobu 1 roka, 

- žiadosť S. Murdzikovej, študentky 3. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o prerušenie štúdia na dobu 1 roka, 

- žiadosť L. Najškovej, študentky 3. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o prerušenie štúdia na dobu 1 roka,  

- žiadosť M. Sámelovej, študentky 3. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o prerušenie štúdia na dobu 1 roka, 

- žiadosť M. Šepeľu, študenta 3. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

o prerušenie štúdia na dobu 1 roka, 

- žiadosť A. Zubekovej, študentky 3. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o prerušenie štúdia na dobu 1 roka, 

- žiadosť L. Šamaja, študenta 4. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

o prerušenie štúdia na dobu 1 roka,  

- návrh na vylúčenie zo štúdia A. Machníkovej, študentky 3. ročníka študijného 

programu všeobecné lekárstvo pre nesplnenie študijných povinností, 

- návrh na vylúčenie zo štúdia B. Petríka, študenta 3. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo pre nesplnenie študijných povinností, 

- návrh na vylúčenie zo štúdia A. Dubovickej, študentky 3. ročníka študijného 

programu všeobecné lekárstvo pre nesplnenie študijných povinností, 

- návrh na vylúčenie zo štúdia A. Andrejkovej, študentky 4. ročníka študijného 

programu všeobecné lekárstvo pre nesplnenie študijných povinností, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi zobrať na vedomie: 

- oznam L. Balážovej, študentky 3. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o zanechaní štúdia, 

- oznam Bc. M. Ondrejku, študenta 3. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o zanechaní štúdia, 

c) informovala, že zápis termínov do AISu bude možný od 3.12.2012, 

d) informovala o príprave hodnotiacej správy za pedagogickú činnosť, v súčasnosti 

s informačnými a ďalšími pracoviskami JLF UK. 



 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť M. Podolákovej, študentky 2. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo 

o prerušenie štúdia na dobu 1 roka, 

- žiadosť D. Dobiaša, študenta 2. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo 

o prerušenie štúdia na dobu 1 roka, 

- žiadosť N. Volcerovej, študentky 3. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo 

o prerušenie štúdia na dobu 1 roka, 

- žiadosť M. Hlaváča, študenta 3. ročníka študijného programu verejné 

zdravotníctvo o prerušenie štúdia na dobu 1 roka,  

- žiadosť N. Holkovej, študentky 2. ročníka študijného programu pôrodná asistencia 

o prerušenie štúdia na dobu 1 roka, 

- návrh na vylúčenie zo štúdia V. Pavúrovej, študentky  2. ročníka študijného 

programu ošetrovateľstvo pre nesplnenie študijných povinností, 

- návrh na vylúčenie zo štúdia M. Manovej, študentky 3. ročníka študijného 

programu ošetrovateľstvo pre nesplnenie študijných povinností,  

b) predložil a Vedenie JLF UK berie na vedomie: 

- oznam A. Chovanovej, študentky 2. ročníka študijného programu pôrodná 

asistencia o zanechaní štúdia, 

- oznam G. Murčovej, študentky 2. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo 

o zanechaní štúdia, 

- oznam M. Kubalovej, študentky 2. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo 

o zanechaní štúdia, 

c) predložil a vedenie JLF UK neodporučilo schváliť žiadosti študentiek 2. ročníka 

magisterského študijného programu pôrodná asistencia I. Tonkovej a M. Hrabošovej  

o zrušenie zapísaných povinne voliteľných predmetov modulu 2, 

d) podal informácie z porady prodekanov pre IKT, ktorá sa konala dňa 29. 10. 2012. 

 

K bodu 3) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predložila stanovisko predsedu ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine k žiadosti 

o jednorázovú sociálnu výpomoc. Vedenie JLF UK odporučilo podporiť stanovisko 

predsedu odborovej organizácie a schválilo poskytnutie sociálnej výpomoci – prijaté 

uznesenie č. 4/21/2012, 

b) predložila prehľad zmien v metodike delenia dotácií zo štátneho rozpočtu verejným 

vysokým školám navrhovaných pre r. 2013, 

c) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie predbežnú kalkuláciu príjmov 

a výdavkov na činnosť ÚTV pri JLF UK v Martine v AR 2012/2013 – prijaté 

uznesenie č. 5/21/2012, 

d) predložila návrh umiestnenia prístupového a kamerového systému v budove 

Akademickej knižnice a simulačného centra na ul. Novomeského, 

e) predložila záznam o kontrole prihlasovania a odhlasovania zamestnancov do registra 

poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, 

f) informovala o počte ubytovaných študentov na VI JLF UK v Martine, 

g) predložila a vedenie JLF UK zobralo na vedomie usmernenie k evidencii, obehu 

a účtovaniu faktúr spolufinancovaných z prostriedkov ŠF EÚ , 

h) informovala, že JLF UK v Martine podala na NKÚ SR vlastný podnet na prešetrenie 

postupu JLF UK v Martine pri obstarávaní prístrojov a techniky financovanej zo ŠF 

EÚ v rámci projektu „Dobudovanie CEKR“, 



 

i) informovala, že bola podpísaná rámcová dohoda medzi UK v Bratislave 

a spoločnosťou N-SALE service, s. r. o. pre predmet zákazky „Pneuservisné služby 

pre osobné motorové vozidlá do 3,5 t“ , 

j) informovala o problémoch, ktoré sa vyskytujú v súvislosti s vysielaním zamestnancov 

na pracovné cesty financované zo ŠF EÚ – prijaté uznesenie č. 6/21/2012 a č. 

7/21/2012, 

k) informovala, že rektorovi UK boli zaslané žiadosti na vydanie rozhodnutia 

o nepotrebnosti nehnuteľných vecí (pozemky na Záborského ul. a stavba „lodenice“), 

žiadosť o súhlas s nadobudnutím nových pozemkov v lokalite Malá Hora do 

vlastníctva UK a žiadosť o poukázanie finančných prostriedkov za predaj 

administratívnej budovy bývalého dekanátu JLF UK. 

 

K bodu 4) 

prof. MUDr. J. Danko, CSc. 

a) podal informácie z pracovného stretnutia s riaditeľom NsP v Žiline konaného dňa 25. 

10. 2012. 

 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predložila analýzu očakávaných príjmov a výdavkov študijného programu všeobecné 

lekárstvo - výučba v jazyku anglickom. 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 

 

V Martine dňa   9. 11. 2012 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

            dekan JLF UK 

 


