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Z á p i s n i c a  č. 24/2012 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 10. decembra 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., prof. MUDr. A. 

Čalkovská, PhD. 

 

 

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

I. Majling, podpredseda 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 27. 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) informoval o rozhodnutí Vedeckej rady UK v Bratislave schváliť návrhu na 

vymenovanie doc. MUDr. M. Adamkova, CSc. za profesora v odbore patologická 

anatómia a súdne lekárstvo, 

b) informoval, že ORPHEUS 2013 sa uskutoční 25. – 27. apríla 2013 v Prahe, Česká 

republika, 

c) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie stanovisko doc. MUDr. Y. Mellovej, 

CSc. k žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o vylúčení zo štúdia A. Dubovickej, 

študentky 3. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo na JLF UK, 

d) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie informáciu o činnosti Literárneho 

fondu, 

e) predložil žiadosť PhDr. M. Bujalkovej, CSc. o vypísanie výberového konania na 

obsadenie funkčného miesta odborného asistenta s propagáciou jazyk slovenský 

a jazyk anglický. Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi žiadosť schváliť.   

 

K bodu 3) 

prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD. 

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

Ceny dekana za práce publikované v časopisoch s impakt faktorom Mgr. T. 

Burjanivovej, PhD. (2x), RNDr. M. Šimerovi, PhD., MUDr. J. Sokolovi a Mgr. M. 

Bittšanskému, PhD., 

b) informovala, že bolo predložených 53 žiadostí o Grant UK na rok 2013, 

c) informovala o programe zasadnutia Vedeckej rady JLF UK v Martine, ktoré sa 

uskutoční 13. 12. 2012. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť: 

- žiadosť prof. MUDr. H. Hudečkovej, PhD., MPH o menovanie prof. RNDr. D. 

Ševčoviča, CSc. za školiteľa – špecialistu pre Mgr. J. Zibolenovú, doktorandku 

dennej formy štúdia v študijnom odbore 7.4.2. verejné zdravotníctvo – prijaté 

uznesenie č. 1/24/2012, 

- žiadosť MUDr. B. Mochňákovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.4. vnútorné choroby o ukončenie doktorandského štúdia z osobných 

dôvodov k 31. 12. 2012, 

- žiadosť MUDr. B. Zoľákovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.10. pediatria o prerušenie štúdia na dobu 22 mesiacov, t.j. od 1. 1. 2013 

do 31. 10. 2014 z dôvodu nástupu na druhú materskú a rodičovskú dovolenku,  
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- žiadosť MUDr. R. Dušenku, doktoranda dennej formy štúdia v študijnom odbore 

7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia o napísanie dizertačnej práce 

na tému „Štúdium molekulových mechanizmov v patogenéze karcinómu prostaty“ 

v jazyku anglickom, 

b) informoval o ďalšom postupe odstraňovania nedostatkov, ktoré mali za následok 

pozastavenie platnosti priznaného práva uskutočňovať habilitačné konania a konania 

na vymenúvanie profesorov dňom 13.1.2012 a pozastavenie platnosti priznaného 

práva udeľovať akademický titul PhD. externou a dennou formou dňom 23.1.2012 

v študijnom odbore ošetrovateľstvo, 

c) za oblasť ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov predložila a Vedenie 

JLF UK odporučilo dekanovi schváliť:  

- menovanie MUDr. J. Hrablayovej, primárky Detského oddelenia VšN Rimavská 

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

pediatria na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. E. Majorová, lekárku II. kliniky detí a dorastu a DFN Košice, 

za školiteľku pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore  

pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. P. Časnocha, primára Oddelenia anestéziológie a intenzívnej 

medicíny Nemocnica Zvolen, za školiteľa pre lekárov zaradených do 

špecializačného štúdia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína na JLF UK 

v Martine, 

d) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť MUDr. J. Bútorovej o predĺženie prerušenia štúdia v odbore infektológia 

z dôvodu nástupu na ďalšiu materskú dovolenku od 9. 12. 2012 do 9. 12. 2013, 

- žiadosť MUDr. E. Mandincovej o vyradenie z evidencie účastníkov 

špecializačného štúdia v odbore pediatria z dôvodu zmeny zamestnávateľa, 

- žiadosť MUDr. A. Olajcovej o zmenu študijného odboru (pôvodný odbor vnútorné 

lekárstvo, nový odbor všeobecné lekárstvo) z dôvodu zmeny zamestnávateľa, 

- návrh na zrušenie zaradenia MUDr. Z. Vantúchovej do špecializačného štúdia 

v odbore vnútorné lekárstvo na JLF UK v Martine z dôvodu záujmu špecializovať 

sa v odbore, ktorý JLF UK nemá akreditovaný, 

- návrh na zrušenie zaradenia MUDr. I. Ságovej do špecializačného štúdia v odbore 

vnútorné lekárstvo na JLF UK v Martine, 

e) informoval, že odborným garantom všetkých študijných programov bola odoslaná 

výzva na predkladanie zoznamov plánovaných vzdelávacích aktivít na rok 2013 pre 

prípravu plánu na rok 2013 zverejňovaného na webstránke JLF UK, 

f) informoval, že 12. 12. 2012 sa uskutoční slávnostné odovzdávanie diplomov 

o špecializácii pre lekárov a sestry, 

g) podal informácie o plánovaných akciách špecializačného štúdia v mesiaci január 2013: 

- 7. 1. 2013 – 11. 1. 2013 – školiaci kurz v prvom roku štúdia v odbore 

anestéziológia a intenzívna medicína, 

- 7. 1. 2013 – 18. 1. 2013 – školiaci kurz v odbore ošetrovateľská starostlivosť v 

komunite, 

- 8. 1. 2013 – špecializačná skúška v odbore gastroenterológia, 

- 8. 1. 2013 – 9. 1. 2013 – kurz právnych predpisov, 

- 14. 1. 2013 – 8. 2. 2013 – školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore 

hematológia a transfuziológia, 

- 21. 1. 2013 – 25. 1. 2013 – školiaci kurz v odbore ošetrovateľská starostlivosť 

v psychiatrii, 
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- 21. 1. 2013 – 25. 1. 2013 – školiaci kurz v odbore ošetrovateľská starostlivosť 

v odboroch chirurgie, 

- 28. 1. 2013 – 1. 2. 2013 – teoretická časť prípravy programu sústavného 

vzdelávania: ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) predložila žiadosť G. Fleischerovej, študentky 4. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo výučba v jazyku anglickom o predĺženie pobytu na Univerzite v 

Münsteri,  

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť J. Langakera, 

študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo výučba v jazyku 

anglickom o prerušenie štúdia na dobu 1 roka, 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) informovala o výsledkoch retenčných testov, ktoré sa konali v dňoch 27. – 30. 11. 2012,  

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť K. Droppovej, 

študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo o prerušenie štúdia na 

dobu od 27. 11. 2012 do 31. 8. 2013,  

c) informovala, že potvrdenie o absolvovaní predmetu Cudzí jazyk bude vydávané 

Študijným oddelením JLF UK na základe žiadosti študenta, 

d) informovala o termínoch promócií v roku 2013 (študijný program všeobecné lekárstvo 

4. 7. 2013 a nelekárske študijné programy 12. 7. 2013) – prijaté uznesenie č. 

2/24/2012. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala, že v súvislosti s novelou zákonníka práce sú na webovej stránke fakulty 

aktualizované tlačivá a formuláre platné od roku 2013, 

b) informovala o usmernení k postupu pri odvedení preddavkov na daň z príjmov zo 

závislej činnosti a spracovaní „prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti“ za mesiac 

december 2012 a v roku 2013, 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na zrušenie 

pracovného miesta upratovačky na VI JLF UK v Martine – prijaté uznesenie č. 

3/24/2012, 

d) informovala, že do 28. januára 2013 je potrebné nahrať do „IT 0022 vzdelávanie“ 

údaje z diplomu, maturitného vysvedčenia popr. osobného dotazníka čerstvých 

absolventov a starších zamestnancov, ktorí ukončili štúdium od 1991 a neskôr – 

prijaté uznesenie č. 4/24/2012. Zároveň informovala o novej aktualizovanej 

klasifikácii kódu zamestnaní SK ISCO-08, ktorý nahrádza doteraz platnú 6-miestnu 

klasifikáciu zamestnaní KZAM-R 

e) predložila správu o plnení Opatrenia rektora UK v Bratislave č. 2/2012 na JLF UK 

v Martine - prijaté uznesenie č. 5/24/2012,  

f) predložila záznam z kontroly pokladničnej hotovosti v pokladni Dekanátu JLF UK 

v Martine. Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky, 

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

a spoločnosťou AUTO VALUŠEK, s. r. o. pre predmet zákazky „Dodávka osobných 

motorových vozidiel pre UK v Bratislave“, 

h) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť Ing. J. Ristveja, 

riaditeľa CVČ Kamarát, ktorý by chcel zorganizovať v spolupráci s JLF UK v Martine 

prvý ročník Martinskej letnej detskej univerzity 2013, 
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i) predložila informáciu o plnení úlohy č. 26 – zabezpečiť dodržiavanie hygienických 

predpisov vo VI JLF UK v Martine, v súlade s Príkazom dekana JLF UK v Martine č. 

2/2012 o pláne kontrolnej činnosti JLF UK na rok 2012, 

j) informovala, že na účet rezervného fondu JLF UK bola z účtu RUK poukázaná suma 

za predaj budovy bývalého Dekanátu JLF UK v Martine na Záborského ul. znížená o 5 

% do Fondu rektora UK, 

k) predložila žiadosť o udelenie dekanského voľna pre študentov, ktorí organizujú World 

AIDS Day v Martine. Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi osloviť študentov JLF 

UK, aby zaslali zoznam o všetkých akciách organizovaných počas akademického 

roka. Následne sa rozhodne, na ktoré aktivity bude dekanské voľno udeľované. 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. J. Danko, CSc. 

a) podal informácie zo zasadnutia Komory študentov JLF UK v Martine, ktoré sa konalo 

28. 11. 2012, 

b) podal informácie zo zasadnutia Kolégia rektora UK, ktoré sa konala 3. 12. 2012, 

c) podal informácie z pracovného stretnutia s Ing. M. Čutkom, vedúcim Ústavu 

informačných technológií JLF UK, ktoré sa konalo 4. 12. 2012 a vyslovil pochvalu 

vedúcemu za doterajšiu činnosť a racionalizáciu aktivít zabezpečovaných Ústavom 

informačných technológií JLF UK. 

 

I. Majling 

a) informoval o problémoch s internetovým pripojením na VI JLF UK v Martine, 
b) podal informácie zo zasadnutia Študentskej rady VŠ SR, ktoré sa konalo v dňoch 7. – 

9. 12. 2012 v Trenčianskych Tepliciach.  
 
Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 

 

V Martine dňa   20. 12. 2012 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


