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Z á p i s n i c a  č. 3/2012 
z mimoriadneho zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 

konaného dňa 30. 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  

         L. Stodola, podpredseda študentskej časti AS JLF UK 

          v súlade s Čl. 26 ods. 2 Štatútu JLF UK
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Program: 1. Návrh na počet a štruktúru zamestnancov pracovísk JLF UK 

   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 prof. MUDr. J. Danko, CSc. 

Dekan JLF UK predložil návrh na počet a štruktúru zamestnancov pracovísk JLF UK. 

Členovia vedenia JLF UK odporučili akceptovať nasledovné návrhy: 

- v rámci Ortopedicko-traumatologickej kliniky JLF UK a UNM sa odčlení Oddelenie 

úrazovej chirurgie. Úlohy pôvodnej výučbovej bázy OTK preberie Ortopedické 

oddelenie ako samostatná časť na úrovni kliniky, 

- zrušiť jednotlivé oddelenia Ústavu verejného zdravotníctva JLF UK a vytvorenie 

jednej organizačnej jednotky s názvom Ústav verejného zdravotníctva. 

Vedenie fakulty po diskusii odporučilo dekanovi predložiť materiál na najbližšie zasadnutie 

Akademického senátu JLF UK v Martine – prijaté uznesenie č. 1/3/2012. 

 

K bodu 2) 

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

a) informoval o žiadosti na predloženie návrhu cudzieho štátneho príslušníka na udelenie 

Medzinárodnej ceny SAV v oblasti prírodných vied za JLF UK v Martine. 

 

K bodu 3) 

prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD. 

a) predložila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi fakulty schváliť návrh na udelenie 

Ceny dekana za práce publikované v časopisoch s impakt faktorom - doc. MUDr. D. 

Mokrej, PhD. a prof. MUDr. G. Nosáľovej, DrSc., 

b) informovala, že 13. 1. 2012 bolo doručené rozhodnutie ministra školstva, vedy, 

výskumu a športu SR o pozastavení práva uskutočňovať habilitačné konania a konania 

na vymenúvanie profesorov v št. odbore 7.4.1. ošetrovateľstvo. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť:  

- žiadosť MUDr. L. Fabušovej Ondrovej, doktorandky externej formy štúdia 

v študijnom odbore 7.1.9. gynekológia a pôrodníctvo o prerušenie štúdia na 

dobu 1 roka, t.j. od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 z dôvodu rodičovskej 

dovolenky, 

- žiadosť MUDr. L. Slobodníka, doktoranda externej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.7. chirurgia  o ukončenie štúdia z osobných dôvodov, 

- žiadosť MUDr. R. Dušenku, doktoranda dennej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.28 lekárska, klinická a farmaceutická biochémia o schválenie 

študijného pobytu na The Johns Hopkins University School of Medicine, 

Baltimore v trvaní od 01. 03. 2012 do 31. 08. 2012, 

- žiadosť MUDr. S. Grobarčíkovej, doktorandky dennej formy štúdia 

v študijnom odbore 7.1.7. chirurgia o schválenie študijného pobytu na The 

Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore v trvaní od 01. 03. 

2012 do 31. 08. 2012. 
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doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) informovala o zmene termínu výberového konania na letné prázdninové praxe na 

družobných univerzitách pre študentov všeobecného lekárstva, ktoré sa uskutoční dňa 

7. marca 2012,  

b) predložila návrh na zjednotenie systému odmeňovania opravných termínov písomných 

testov u študentov študujúcich v jazyku anglickom – prijaté uznesenie č. 2/3/2012.  

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi predložiť návrh vykonávacieho 

predpisu týkajúci si záverečných prác študentov JLF UK v Martine na najbližšie 

zasadnutie Akademického senátu JLF UK – prijaté uznesenie č. 3/3/2012, 

b) informovala, že v súvislosti s blížiacim sa ukončením skúšobného obdobia zimného 

semestra AR 2011/2012 bude na pracoviská JLF UK zaslaný oznam týkajúci sa 

predkladania hodnotiacich hárkov pre archiváciu, 

c) predložila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh rozvrhov 1. – 6. 

ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 
a) predložil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh rozvrhov študijných 

programov ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo, pôrodná asistencia a návrh 

rozvrhov nelekárskych študijných programov. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predložila spracovaný prehľad o prenájmoch za rok 2011, 

b) informovala o zaslaní súhrnnej bilancie príjmov a výdavkov na roky 2013 až 2015 za 

JLF UK pre potreby zostavenia fiškálneho rámca rozpočtu verejnej správy. 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc. 

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

uskutoční 03. februára 2012, 

b) predložila návrh programu, ktorý bude prerokovaný na zasadnutí Akademického 

senátu JLF UK v Martine dňa 14. februára 2012, 

c) podala informácie zo zasadnutia Rady vysokých škôl. 

 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

V Martine dňa  13. 2. 2012 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

            dekan JLF UK 


