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Z á p i s n i c a  č. 23/2012 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 27. 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 12. novembra 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 a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť MUDr. E. 

Mendelovej o zrušenie dohody o pracovnej činnosti, 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť o predĺženie 

nočného kľudu vo VI JLF UK v Martine pri príležitosti konania akcie pre študentov 

JLF UK pod názvom „STROM“, 

c) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh harmonogramu 

štúdia na UK v AR 2012/2013 – prijaté uznesenie č. 1/23/2012, 

d) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť Nikolety Filipiovej, 

študentky JLF UK o odpustenie, resp. zníženie školného na AR 2012/2013, 

e) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi preskúmať rozhodnutie o vylúčení 

zo štúdia, 

f) podal informácie z výjazdového zasadnutia Kolégia rektora UK, ktoré sa konalo 14. – 

16. 11. 2012 týkajúce sa najmä:  
- legislatívy UK, 

- zámerov UK v oblasti vedecko-výskumnej činnosti pre obdobie po roku 2013, 

- koncepcie ochrany duševného vlastníctva, 

- prehľadu navrhovaných zmien v metodike delenia prostriedkov štátneho rozpočtu 

verejným VŠ na r. 2013, 

- stratégie UK v oblasti zabezpečenia kvality štúdia. 

 

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 prof. MUDr. J. Švihrovi, PhD., 

b) informoval, že riešitelia projektov VEGA majú povinnosť predložiť aktualizácie 

riešiteľských kolektívov na rok 2013 do 10. 12. 2012 na Referát vedecko-výskumnej 

činnosti, 

c) informoval, že riešitelia projektov VEGA majú povinnosť predložiť finančné správy 

za rok 2012 do 18. 1. 2013 na Referát vedecko-výskumnej činnosti, 

d)  informoval, že riešitelia končiacich projektov VEGA majú povinnosť predložiť 

záverečné správy za rok 2012 do 16. 1. 2013 na Referát vedecko-výskumnej činnosti, 

e) informoval o výsledkoch hodnotenia nových projektov so začiatkom riešenia v roku 

2013 (podaných 23 žiadostí za JLF UK), 

f) informoval o príprave správy o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov, ktoré 

mali za následok pozastavenie platnosti priznaného práva uskutočňovať habilitačné 

konania a konania na vymenúvanie profesorov dňom 13.1.2012 a pozastavenie 
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platnosti priznaného práva udeľovať akademický titul PhD. externou a dennou formou 

dňom 23.1.2012 v študijnom odbore ošetrovateľstvo, 

g) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi predložiť žiadosť prof. MUDr. H. 

Hudečkovej, PhD., MPH na zmenu garančnej skupiny pre 3. stupeň vysokoškolského 

vzdelávania a uskutočňovanie habilitačných konaní a konaní na vymenúvanie 

profesorov v študijnom odbore 7.4.2. verejné zdravotníctvo na zasadnutie Vedeckej 

rady JLF UK v Martine – prijaté uznesenie č. 2/23/2012: 

- pôvodná garančná skupina: prof. MUDr. H. Hudečková, PhD., MPH, doc. MUDr. 

T. Baška, PhD., doc. MUDr. R. Vyšehradský, PhD. 

h) navrhovaná garančná skupina: prof. MUDr. H. Hudečková, PhD., MPH, doc. MUDr. 

T. Baška, PhD., doc. MUDr. Viera Švihrová, CSc. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť: 

- žiadosť prof. MUDr. J. Jakuša, DrSc. o menovanie  doc. MUDr. O. Osinu, PhD. za 

školiteľa – špecialistu pre Mgr. H. Habiňákovú, doktorandku externej formy štúdia 

v študijnom odbore 7.1.27. lekárska biofyzika – prijaté uznesenie č. 3/23/2012, 

- žiadosť prof. MUDr. L. Planka, CSc. garanta študijného odboru 7.1.21. 

patologická anatómia a súdne lekárstvo o zmenu školiteľa pre Mgr. Martina 

Vážana,  doktoranda dennej formy štúdia v študijnom odbore 7.1.21. patologická 

anatómia a súdne lekárstvo: 

 pôvodný školiteľ: prof. MUDr. L. Plank, CSc. 

 navrhovaný školiteľ: doc. RNDr. Z. Lasabová, PhD., 

- žiadosť MUDr. Juraja Sokola, doktoranda dennej formy štúdia v študijnom odbore 

7.1.4. vnútorné choroby o zmenu témy dizertačnej práce: 

 názov pôvodnej témy: „Zmeny hemostázy pri liečbe mnohopočetného 

myelómu novými chemoterapeutikami“, 

 názov navrhovanej témy: „Genetické pozadie trombofilných 

trombocytopatií a vybraných vrodených trombofilných stavov u pacientok 

so stratou plodu“, 

- žiadosť MUDr. Petra Bohuša, doktoranda externej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.21. patologická anatómia a súdne lekárstvo o ukončenie 

doktorandského štúdia z pracovných dôvodov, 

b) za oblasť ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov predložila a Vedenie 

JLF UK odporučilo dekanovi schváliť:  

- menovanie MUDr. V. Janovskej, všeobecnej lekárky pre dospelých Humenné, za 

školiteľku pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore všeobecné 

lekárstvo na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. M. Senaríka, diabetológa, primára oddelenia dlhodobo chorých 

Podunajské Biskupice, za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného 

štúdia v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy na JLF UK v 

Martine, 

- menovanie doc. MUDr. D. Chovancovej, CSc., prednostka Novorodeneckej 

kliniky M. Rusnáka SZU a UNB, za školiteľku pre lekárov zaradených do 

špecializačného štúdia v odbore neonatológia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. M. Končálovej, primárky interného oddelenia MN Zlaté 

Moravce, za školiteľku pre spoločný internistický kmeň pre lekárov zaradených do 

špecializačného štúdia na JLF UK v Martine, 



4 

 

- menovanie Bc. J. Klundovej, vedúcej sestry Oddelenia úrazovej chirurgie FNsP 

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

ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie na JLF UK v Martine, 

- menovanie A. Kocibanovej, zdravotnej sestry Zariadenia pre seniorov Michalovce, 

za školiteľku pre sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore 

ošetrovateľská starostlivosť v komunite na JLF UK v Martine, 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť MUDr. K. Belaníkovej o prerušenia štúdia v odbore chirurgia z dôvodu 

materskej a rodičovskej dovolenky od 1. 11. 2012 do 1. 11. 2013, 

- žiadosť MUDr. S. Kamoďovej o prerušenie štúdia v odbore ultrazvuk 

v gynekológii a pôrodníctve  z dôvodu materskej a rodičovskej dovolenky od 7. 7. 

2012 do 7. 7. 2013, 

- žiadosť MUDr. Petra Šprocha o zmenu študijného odboru (pôvodný odbor 

diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, nový odbor vnútorné lekárstvo), 

d) informoval, že JLF UK v Martine získala opätovnú akreditáciu pre realizáciu 

špecializačného študijného programu detská chirurgia, určeného pre zdravotníckej 

povolanie lekár, 

e) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť vypracovanie dodatkov ku 

zmluvám o zabezpečení špecializačného štúdia v prípade, že účastník vzdelávania sa v 

jeho priebehu stane zamestnancom JLF UK alebo naopak ukončí pracovný pomer 

s JLF UK (dodatky budú upravovať výšku úhrady za vzdelávanie v súlade 

s vnútorným predpisom č. 13/2012) 

f) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť súhlasné stanovisko ku 

žiadostiam o odpustenie storno poplatku pre sestry, ktoré nenastúpili na špecializačné 

štúdium a nepodpísali zmluvu o zabezpečení špecializačného štúdia (doklady 

o ďalšom vzdelávaní, ktoré im boli vydané, budú skartované). 

 

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

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

komisie pre vypísané výberové konanie – prijaté uznesenie č. 4/23/2012:  

- na obsadenie funkčného miesta docenta v študijnom odbore vnútorné choroby na I. 

internej klinike JLF UK a UNM.  

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi zobrať na vedomie oznam K. 

Kullman, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo výučba 

v jazyku anglickom o zanechaní štúdia,  

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť Sareh Fani, 

študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo výučba v jazyku 

anglickom o prerušenie štúdia na dobu 1 roka 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť Hans Jacob 

Limbacha,  študenta 1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo výučba v jazyku 

anglickom, po predchádzajúcom  súhlase prorektora UK, o uznanie predmetov 

absolvovaných v predchádzajúcom štúdiu a jeho zaradenie do 2. ročníka,  
d) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi konzultovať návrh upravenej 

zmluvy pre študentov študujúcich v jazyku anglickom s Oddelením legislatívy 

a právnych služieb RUK v Bratislave – prijaté uznesenie č. 5/23/2012. 
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doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) informovala o organizovaní retenčných testov, ktoré sa uskutočnia v dňoch 27. – 30. 11. 

2012,  

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť Hodnotiacu správu 

pedagogickej činnosti JLF UK v Martine za rok 2012 – prijaté uznesenie č. 

6/23/2012,  
c) informovala, že obsah a formálnu úpravu záverečných prác prvého, druhého a spojeného 

prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia (bakalárskych a diplomových prác) v 

plnom rozsahu upravuje Vnútorný predpis UK č. 7/2011 a Vnútorný predpis JLF UK č. 

3/2012 s tým, že témy záverečných prác zadávajú tvoriví zamestnanci JLF UK. Vedenie 

JLF UK v Martine odporučilo dekanovi schváliť, aby školiteľmi uvedených prác neboli 

študenti doktorandského štúdia, 

d) informovala, že sa pripravuje oznam týkajúci sa zverejnenia termínov skúšok a hodnotení 

prostredníctvom AIS v zimnom semestri AR 2012/2013, ktorý bude odoslaný vedúcim 

pracovísk JLF UK v Martine. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) informoval, že dňa 27. 11. 2012 sa uskutočnilo vstupné školenie ku novej webovej 

stránky na Univerzite Komenského.  

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala, že na ASFEU sa spracúva podrobná správa o všetkých verejných 

obstarávaniach tovarov, prác a služieb zrealizovaných k projektom financovaným zo 

ŠF EÚ za obdobie od 1. 1. 2011 – do 31. 12 2012, 

b) informovala o pripomienke k metodike rozpisu dotácie na rok 2013 – zohľadniť 

v rámci grantovej úspešnosti fakulty aj 5 % spoluúčasť na financovaní výdavkov zo 

ŠF EÚ, 

c) podala správu z kontroly formálnej a vecnej stránky rozhodnutí súvisiacich so 

štúdiom, 

d) predložila správu z kontroly platieb študentov študujúcich v jazyku anglickom – 

samoplatcov za výučbu v AR 2012/2013 – prijaté uznesenie č. 7/23/2012, 

e) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie zápisnicu z prvého riadneho 

zasadania Koordinačného výboru študentov JLF UK v Martine v AR 2012/2013, 

f) informovala o vzniku Slovenskej asociácie univerzitného športu, cez ktorú môžu 

športové subjekty vysokých škôl žiadať dotáciu zo štátneho rozpočtu,  

g) informovala, že bola podpísaná kúpna zmluva medzi UK v Bratislave a spoločnosťou 

N-SALE service, s. r. o. pre predmet zákazky „Nákup letných a zimných pneumatík, 

plechových a hliníkových diskov na osobné motorové vozidlá do 3,5 t“, 

h) informovala, že sa pripravujú podklady k analytickému sledovaniu výdavkov za 

energie na jednotlivé pracoviská JLF UK v Martine, 

i) predložila analýzu čerpania finančných prostriedkov z projektov APVV pridelených 

riešiteľom na rok 2012, 

j) predložila žiadosť z MŠVVaŠ SR o predkladanie údajov o počte študentov a o počte 

hodín praktickej výučby denných a externých študentov pre potreby zúčtovania zálohy 

na špecializované výučbové zariadenia verejných vysokých škôl k 30. 11. 2012, 

k) informovala, že sa pripravuje súhrnná správa za 4. štvrťrok 2012 o zákazkách s nízkou 

hodnotou s cenami vyššími ako 1000,00 € (tovary a služby), ktorú je potrebné zaslať 

na Oddelenie verejného obstarávania UK do 17. 12. 2012 – prijaté uznesenie č. 

8/23/2012, 
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l) informovala o pokynoch k predkladaniu dokladov k ročnej účtovnej závierke za rok 

2012 – prijaté uznesenie č. 9/23/2012, 

m) predložila výkladové stanovisko k ustanoveniu § 77 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách v znení neskorších predpisov týkajúce sa obsadenia funkčných 

miest docentov a profesorov, 

n) informovala, že do 19. 12. 2012 je potrebné spracovať plán verejného obstarávania na 

rok 2013 – prijaté uznesenie č. 10/23/2012, 

o) informovala o zmene metodiky pridelenia motivačných štipendií pre študentov 

študujúcich v externej forme štúdia – prijaté uznesenia č. 11/23/2012 

p) predložila kalkuláciu výdavkov a návrh cien za prenájom miestností a objektov JLF 

UK v Martine – prijaté uznesenie č. 12/23/2012. 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. J. Danko, CSc. 

a) informoval, že Vianočné stretnutie zamestnancov JLF UK sa uskutoční 19. 12. 2012. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) informovala o potrebe zabezpečenia šatňových skriniek na Chirurgickej klinike JLF 

UK a UNM a I. Internej klinike JLF UK a UNM. 
 

Michal Kendra 

a) informoval o potrebe rozšírenia kamerového systému aj na parkovisko pred VI JLF 

UK v Martine, 

b) informoval o potrebe zabezpečenia visačiek s puzdrami pre študentov, ktorí majú 

výučbu na klinikách JLF UK a UNM – prijaté uznesenie č. 13/23/2012. 

 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala, že všetky finančné prostriedky, ktoré sú pripísané na účet JLF UK 

v Martine vedený v Štátnej pokladnici sa musia pri používaní riadiť rovnakými 

pravidlami ako pri verejných zdrojoch.  
 
Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 

 

V Martine dňa   07. 12. 2012 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


