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Z á p i s n i c a  č. 2/2012 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 

konaného dňa 23. januára 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

MUDr. P. Galajda, CSc., doc. MUDr. R. Péčová, PhD., doc. MUDr. O. Osina, 

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

Červeňová 

       

 

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

A. Antošíková, predsedníčka študentskej časti 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 9. januára 2012 a konštatoval: 

- splnené uznesenie č. 1/1/2012 – písomné vyjadrenie doc. MUDr. D. Mištunu, 

PhD., mim. prof. ku koncepcii vzniku Kliniky hrudníkovej chirurgie JLF UK a 

UNM, 

- splnené uznesenie č. 2/1/2012 – spracovanie pripomienok k Dlhodobému 

zámeru UK a JLF UK, 

- splnené uznesenie č. 3/1/2012 – zaslanie ţiadosti na MŠVVaŠ SR o moţnosť 

organizovať prijímacie konanie na nový študijný program Zubné lekárstvo uţ 

pre akademický rok 2012/2013, 

- splnené uznesenie č. 4/1/2012 – pripravenie podkladov potrebných pre 

vyhlásenie obchodnej verejnej súťaţe na JLF UK vo veci predaja nepotrebnej 

nehnuteľnej veci – administratívnej budovy na Záborského ul. č. 2 v Martine, 

- splnené uznesenie č. 5/1/2012 – odmeny školiteľom za úspešné ukončenie 

vedenia doktorandov, 

- splnené uznesenie č. 6/1/2012 – schválenie ţiadosti o zmenu školiteľa pre 

doktoranda, 

- splnené uznesenie č. 7/1/2012 – schválenie návrhov na vypísanie výberových 

konaní, 

- splnené uznesenie č. 8/1/2012 – zaslanie návrhu plánu kapitálových výdavkov 

pre rok 2012 a 2013 za JLF UK. 

 

K bodu 2) 

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

a) predloţil stanovisko garanta pre predmet Chirurgia doc. MUDr. D. Mištunu, PhD., 

mim. prof. týkajúce sa zriadenia Kliniky hrudníkovej chirurgie JLF UK a UNM 

v Martine. Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi predloţiť návrh na zriadenie 

uvedenej kliniky na najbliţšie zasadnutie Akademického senátu JLF UK – prijaté 

uznesenie č. 1/2/2012, 

b) informoval o termíne konania promócii rigoróznych doktorov, ktoré sa uskutočnia 28. 

3. 2012, 

c) predloţil a vedenie JLF UK zobralo na vedomie usmernenie Akreditačnej komisie 

poradného orgánu vlády SR vo veci predkladania ţiadostí o posúdenie spôsobilosti VŠ 

uskutočňovať príslušný študijný program, 

d) predloţil a vedenie JLF UK zobralo na vedomie stanovisko prezidenta SLK týkajúce 

sa podpory vzdelávacieho programu o dokumente WHO „Medzinárodná klasifikácia 

funkčnej schopnosti, dizability a zdravia“, 

e) predloţil ponuku spoločnosti STERI CLEAN na upratovacie práce Akademickej 

kniţnice a audiovizuálneho strediska, 

f) predloţil ţiadosť primára neurochirurgického oddelenia UNM o obsadenie miesta 

prednostu Neurochirurgickej kliniky JLF UK a UNM. Vedenie JLF UK odporučilo 

dekanovi vypísať výberové konanie – prijaté uznesenie č. 2/2/2012, 

g) predloţil list prorektorky UK prof. JUDr. Márie Patakyovej, CSc. týkajúci sa 

pripomienkovania Kúpnej zmluvy na pozemky pod budovou bývalého dekanátu JLF 

UK v Martine a pozemky k budove priľahlé – prijaté uznesenie č. 3/2/2012, 
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h) informoval, ţe dňa 13. 1. 2012 bol odovzdaný na ASFEU projektový námet na  

„Martinské centrum pre biomedicínu“. 

 

K bodu 3) 

prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD. 

a) informovala o termíne najbliţšieho zasadnutia Vedeckej rady JLF UK v Martine, ktoré 

sa uskutoční 29. 3. 2012. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

a) informoval o ozname z MZ SR, ţe sa pripravujú: 

- legislatívne zmeny nariadenia vlády SR č. 296/2010 – oddelenie pre ďalšie 

vzdelávanie pripraví pripomienky v zmysle moţnosti špecializačného štúdia 

doktorandov dennej formy a väčšej právomoci odborného garanta započítať 

odbornú prax do dĺţky štúdia (viac ako dva roky), 

- doplnenia zásad akreditácie na uskutočňovanie študijných programov – 

oddelenie pripraví pripomienky vzhľadom na praktické skúsenosti pri príprave 

akreditačných spisov, 

b) za oblasť doktorandského štúdia predloţil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi 

schváliť:  

- ţiadosť MUDr. Filipa Buršu, doktoranda externej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.7. chirurgia o písanie písomnej časti k dizertačnej skúške v českom 

jazyku, 

c) informoval, ţe 8. – 9. 2. 2012 sa uskutoční na JLF UK v Martine „Kurz metodológie 

vedeckej práce 2012“ 

d) informoval, ţe 19. – 21. 4. 2012 sa v Bergene uskutoční medzinárodná konferencia 

ORPHEUS, 

e) za oblasť ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov predloţil a vedenie JLF 

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- ţiadosť MUDr. Evy Butkovej o  predĺţenia prerušenie špecializačného štúdia 

v odbore všeobecné lekárstvo z dôvodu  rodičovskej dovolenky, 

- ţiadosť Lucie Jarošovej o zrušenie zaradenia do špecializačného štúdia 

v odbore infektológia z dôvodu zrušenia infektologického oddelenia v FNsP 

Ţilina, 

f) predloţil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. Václava Vláška, primára gynekologicko-pôrodníckeho 

oddelení, Nemocnica Strakonice, a. s., za školiteľa pre MUDr. R. Dragounovú 

zaradenú do špecializačného štúdia v odbore gynekológia a pôrodníctvo na 

JLF UK v Martine, 

- menovanie  MUDr. Norbert Surový, primár detského oddelenia NsP Brezno, a. 

s., za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore 

pediatria na JLF UK v Martine, 

g) podal informácie o plánovaných akciách špecializačného štúdia 

- 30. 1. 2012 – 14. 3. 2012 – Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore 

neurológia, 

- 1. 2. 2012 – 2. 2. 2012 – Urodynamický kurz, 

- 6. 2. 2012 – 7. 2. 2012 – Kurz právnych predpisov, 

- 6. 2. 2012 – 17. 2. 2012 – Školiaci kurz v treťom roku špecializačného štúdia 

v odbore pediatria, 

- 6. 2. 2012 – 17. 2. 2012 – Tematický kurz Molekulová biológia v gynekológii 

a pôrodníctve, 

- 23. 2. 2012 – Špecializačná skúška v odbore otorinolaryngológia. 
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doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. prof. 

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

komisií pre vypísané výberové konania na obsadenie pracovného miesta odborného 

asistenta na Ústave súdneho lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK,  funkčného miesta 

docenta v odbore normálna a patologická fyziológia na Ústave patologickej fyziológie 

JLF UK, funkčného miesta docenta v odbore pediatria na Klinike detí a dorastu JLF 

UK a UNM a pracovného miesta lektora na Klinike detí a dorastu JLF UK a UNM - 

prijaté uznesenie č. 4/2/2012. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) informovala o termíne konania konferencie AMEE 2012, ktorá sa uskutoční v Lyone, 

Francúzsko v dňoch 25. – 29. augusta 2012,  

b) informovala o termíne predkladania abstraktov a registrácie na konferenciu AMEE 

2012 a poţiadala o súhlas o zaplatenie inštitucionálneho členského poplatku, 

c) informovala o výberovom konaní na letné prázdninové praxe na druţobných 

univerzitách pre študentov všeobecného lekárstva, ktoré sa uskutoční dňa 29. 3. 2012, 

d) informovala o výzve z rektorátu UK pre študentov o moţnosti prihlásiť sa do 

výberového konania na výmenné pobyty v Austrálii a USA. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predloţila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi predloţiť návrh podmienok prijatia 

na štúdium študijného programu zubné lekárstvo 7.2.1. (spojeného 1. a 2. stupňa) 

v akademickom roku 2012/2013 za najbliţšie zasadnutie Akademického senátu JLF 

UK – prijaté uznesenie č. 5/2/2012, 

b) predloţila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- ţiadosť Ľuboša Steranku, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o prerušenie štúdia na dobu jedného roka zo zdravotných dôvodov, 

- ţiadosť Márie Povalovej, študentky 6. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o predĺţenie pobytu Erazmus, odklad štátnych skúšok a umoţnenie 

opätovného zápisu do 6. ročníka. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 
a) predloţil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť ţiadosť Bc. Lenky 

Vraňákovej, študentky 2. ročníka externej formy magisterského štúdia o preloţenie 

termínu štátnych záverečných skúšok a obhajoby diplomovej práce z dôvodu termínu 

pôrodu. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala o výkone kontroly z Národného inšpektorátu práce, ktorý sa uskutoční na 

Vysokoškolskom internáte a jedálni JLF UK v Martine, 

b) predloţila rozpis ceny stravného pre študentov a zamestnancov JLF UK v Martine na 

rok 2012, 

c) informovala o výsledku hospodárenia JLF UK za rok 2011, ktorý dosiahla fakulta v 

hlavnej a podnikateľskej činnosti, 

d) predloţila zoznam zamestnancov JLF UK, ktorí si do 31. 12. 2011 nevyčerpali 

dovolenku. Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi vynulovať nevyčerpané dovolenky 

k uvedenému dátumu – prijaté uznesenie č. 6/2/2012, 

e) informovala o prehľade zákaziek s nízkou hodnotou a prieskumoch trhov 

realizovaných pracoviskami JLF UK v Martine za obdobie 4. štvrťroku 2011. Súčasti 

UK majú povinnosť zasielať štvrťročne na Rektorát UK vyplnenú tabuľku 

o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € na základe novely 
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zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc. 

a) informovala, ţe ďalšie zasadnutie Akademického senátu JLF UK v Martine sa 

uskutoční 14. februára 2012, 

b) predloţila návrh programu ďalšieho zasadnutia Akademického senátu JLF UK 

v Martine. 

 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala o organizačnom zabezpečení Lekárskeho plesu 2012.  

  

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

V Martine dňa  30. 1. 2012 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

            dekan JLF UK 


