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Z á p i s n i c a  č. 22/2012 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 12. novembra 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. P. Galajda, CSc. 

Ospravedlnená: prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD. 

 

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 
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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 29. 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) predložil žiadosť o nominovanie delegátov za Univerzitu Komenského (za každú 

fakultu najviac 1 delegát), ktorí budú zastupovať UK v Bratislave na Valnom 

zhromaždení SAAIC dňa 17. 12. 2012, 

b) predložil žiadosť o stanovisko k špecializačnému odboru „gynekologická urológia“, 

ktorý sa nachádza medzi tzv. „subšpecializáciami“, t. j. špecializáciami, ktoré 

nadväzujú na už získanú špecializáciu, 

c) predložil žiadosť o nominovanie členov rád APVV z dôvodu potreby ich rozšírenia, 

d) informoval, že 26. 11. 2012 sa uskutoční stretnutie predsedov a členov odborových rád 

s predsedníctvom APVV, 

e) informoval o vyhlásení nového kola podávania žiadostí o Grant UK, 

f) informoval, že na Ústave molekulovej biológie JLF UK a UNM bolo sprevádzkované 

WiFi eduroam, 

g) informoval, 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“. Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi 

počkať na vyjadrenie NKÚ SR a informovať o podaní podnetu členov Akademického 

senátu JLF UK a vedúcich ústavov, kliník, informačných pracovísk a účelových 

zariadení JLF UK v Martine. 

 

K bodu 3) 

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

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

Ceny dekana za práce publikované v časopise s impakt faktorom doc. MUDr. I. 

Tonhajzerovej, PhD. a Mgr. L. Chládekovej, 

b) informoval, že doktorandi dennej formy štúdia, vedeckí a pedagogickí zamestnanci do 

30 rokov môžu podávať žiadosti o Grant UK na rok 2013 do 11. 12. 2012 na Referát 

vedecko-výskumnej činnosti – prijaté uznesenie č. 1/22/2012, 

c) informoval, že za základe verejnej výzvy 2012 sa môžu predkladať žiadosti na riešenie 

projektov APVV do 11. 1. 2013 na Referát vedecko-výskumnej činnosti - prijaté 

uznesenie č. 2/22/2012. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť: 

- žiadosť doc. MUDr. E. Minárikovej, PhD. o menovanie  prof. MUDr. L. Planka, 

CSc. za školiteľa – špecialistu pre MUDr. B. Franekovú, PhD., doktorandku 

dennej formy v študijnom odbore 7.1.13. dermatovenerológia – prijaté uznesenie 

č. 3/22/2012, 

- žiadosť MUDr. J. Kryštofovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.10. pediatria o odpustenie, resp. zníženie školného za prekročenie 
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štúdia o 23 dní v AR 2012/2013 z dôvodu realizovania zahraničného študijného 

pobytu, 

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

školiteľovi prof. MUDr. J. Buchancovi, DrSc. za úspešné ukončenie vedenia 

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

vybraných prác a činností - prijaté uznesenie č. 4/22/2012, 

c) predložil prehľad aktívnych doktorandov k 31. 10. 2012 (DF 108, EF 95), 

d) informoval, že v dňoch 29. – 31. január 2013 sa uskutoční kurz metodológie vedeckej 

práce, 

e) za oblasť ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov predložila a Vedenie 

JLF UK odporučilo dekanovi schváliť:  

- menovanie MUDr. M. Pisarčíkovej, PhD., prednostky III. Kliniky pediatrickej 

anestéziológie a intenzívnej medicíny DFN Košice, za školiteľku pre lekárov 

zaradených do špecializačného štúdia v odbore anestéziológia a intenzívna 

medicína na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. P. Šomla, primára Interného oddelenia VNsP Šahy, za školiteľa 

pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore vnútorné lekárstvo na 

JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. B. Lenhartovej, primárky Interného oddelenia JIS KNsP 

Čadca, za školiteľku pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore 

vnútorné lekárstvo na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. J. Beňa, primára ORL oddelenia NsP Prievidza so sídlom v 

Bojniciach, za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia 

v odbore otorinolaryngológia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. J. Kubíka, primára Oddelenia pľúcnych chorôb NsP Prievidza, 

za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore  

pneumológia a ftizeológia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. M. Berešíka, primára Kliniky anestéziológie a intenzívnej 

medicíny ÚVN SNP Ružomberok, za školiteľa pre lekárov zaradených do 

špecializačného štúdia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína na JLF UK 

v Martine, 

f) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- zrušenie zaradenia do štúdia MUDr. Ľ. Uličnej do odboru gynekológia 

a pôrodníctvo na JLF UK, 

g) podal informácie o plánovaných akciách špecializačného štúdia – prijaté uznesenie č. 

5/22/2012: 

- 3. 12. – 7. 12. 2012  Kurz na záver spoločného chirurgického kmeňa, 

- 6. 12. 2012  Špecializačná skúška v odbore pracovné lekárstvo, 

- 10. 12. 2012  Špecializačná skúška v odbore pediatria, 

- 10. – 21. 12 2012  Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore 

verejné zdravotníctvo, 

- 11. 12. 2012  Záverečná skúška pre certifikovanú pracovnú činnosť 

dorastové lekárstvo, 

- 14. 12. 2012  Špecializačná skúška v odbore chirurgia, 

- 14. 12. 2012  Špecializačná skúška v odbore anestéziológia 

a intenzívna medicína, 

- 21. 12. 2012  Špecializačná skúška v odbore verejné zdravotníctvo, 
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h) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na konanie 

slávnostného odovzdávania diplomov o špecializácii pre lekárov a sestry v zasadačke 

Vedeckej rady JLF UK dňa 12. 12. 2012, 

i) informoval o výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 5. októbra 

2012 č. 07617-OL-2012. Uvedený výnos mení a dopĺňa výnos Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL, ktorým 

sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne 

štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné 

programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra v znení neskorších predpisov – ruší 

doplnkovú prípravu v odbore všeobecné lekárstvo s platnosťou od 15. októbra 

2012. Výnos tiež uvádza zmeny v zásadách pre akreditáciu študijných programov 

ďalšieho vzdelávania - vzťahujú sa na všetky žiadosti o akreditáciu programov 

ďalšieho vzdelávania, ktoré budú podávané po 15. 10. 2012, 

j) informoval, že Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie odoslalo MZ SR návrhy k novelizácii 

nariadenia vlády SR č. 296/ 2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon 

zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, 

sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností,  

k) informoval, že JLF UK získala akreditáciu pre realizáciu špecializačného študijného 

programu v odbore revízne lekárstvo, 

l) informoval, že JLF UK získala po uplynulom 5-ročnom období opätovnú akreditáciu 

pre realizáciu špecializačného študijného programu v odbore gastroenterológia, 

m) predložil žiadosť lektorov praktickej časti zapojených do špecializačného študijného 

programu otorinolaryngológia o vyplatenie odmien za odborné vedenie zaradených 

lekárov na pracovisku. Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi nevyhovieť žiadosti a to 

do obdobia, kým nebude táto forma vzdelávania podporovaná dotáciou z rozpočtovej 

kapitoly MZ SR a nebude aktualizovaná legislatíva vo vzťahu k financovaniu ďalšieho 

vzdelávania. 

 

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

a) predložil a vedenie JLF UK zobralo na vedomie prehľad výberových konaní na JLF 

UK v I. štvrťroku 2013. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) informovala, že dňa 20. 11. 2012 sa v Bratislave uskutoční konferencia „Deň 

akademickej mobility“. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) informovala o príprave retenčných testov 2012, ktoré sa uskutočnia v dňoch 27. – 29. 

11. 2012,  

b) informovala o podkladoch k návrhu pre pravidlá zadávania minimálneho povinného 

obsahu pre nový web UK prostredníctvom AIS, ktorý zaslal prorektor Pekár, 

c) predložila pripomienky k dotazníkom hodnotenia pedagogického procesu pedagógmi 

a študentmi. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala o výsledkoch kontroly vedenia domovej knihy cudzincov. Neboli zistené 

žiadne nedostatky, 

b) informovala, že bola spustená do produktívnej prevádzky nová funkcionalita v IS SAP 

„Reporting – výkazy eurofondov“, 

c) informovala, že bola kvestorke UK zaslaná informácia o pôsobení Základnej 

organizácie OZ pracovníkov školstva a vedy pri JLF UK v Martine, 

d) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie návrh dohody o poskytnutí 

internetového pripojenia pri organizovaní kongresov v priestoroch JLF UK v Martine, 
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e) informovala, že na Rektorát UK boli zaslané aktuálne údaje o počte študentov 

poberajúcich sociálne štipendiá a o počte vydaných jedál, 

f) predložila prehľady zostatkov na účtoch grantov mladých a na účtoch projektov 

VEGA a KEGA – prijaté uznesenie č. 6/22/2012,  

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

vysokým školám navrhovaných pre r. 2013, 

h) informovala o problematike rušenia registrácie organizačnej jednotky ako platiteľa 

dane z príjmov zo závislej činnosti na miestne príslušných daňových úradoch, 

i) predložila žiadosť kvestorky UK o predkladanie požiadaviek na špecifiká pre potreby 

rozpisu dotácie na rok 2013 a prehľad uplatnených požiadaviek za JLF UK v Martine 

– prijaté uznesenie č. 7/22/2012. 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc. 

a) informovala, že zasadnutie Predsedníctva Akademického senátu JLF UK v Martine sa 

uskutoční 10. 12. 2012, 

b) informovala, že ďalšie zasadnutie Akademického senátu JLF UK v Martine sa 

uskutoční 17. 12. 2012. 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 

 

V Martine dňa   23. 11. 2012 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

            dekan JLF UK 

 


