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Z á p i s n i c a  č. 4/2012 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 

konaného dňa 14. februára 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 23. a 30. januára 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 doc. Mgr. Kataríny 

Žiakovej, PhD. o možnosť podpísania zmluvy o odbornej pomoci s Komunitným 

centrom sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. v Martine, 

b) informoval, že Neurologická klinika JLF UK a UNM v roku 2011 získala dva nové 

prístroje, a že odborný asistent MUDr. Štefan Sivák, PhD. získal cenu „Investgator 

Award 2011 in Neurotraumatology“ v Budapešti, 

c) predložil žiadosť vedúcej Ústavu anatómie JLF UK o zakúpenie nábytku do učebne. 

Vedenie JLF UK odporučilo vypracovať cenový návrh, 

d) predložil žiadosť prednostu Internej kliniky – gastroenterologickej JLF UK a UNM 

o zakúpenie nábytku do dvoch stážových miestností a 2 malých miestností pre 

doktorandov a atestantov. Vedenie JLF UK odporučilo vypracovať cenový návrh, 

e) predložil žiadosť predsedu ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine o stanovenie termínu 

kolektívneho vyjednávania a podpísania kolektívnej zmluvy na rok 2012. Vedenie JLF 

UK odporučilo poveriť tajomníčku fakulty prípravou podkladov k termínu 

kolektívneho vyjednávania – prijaté uznesenie č. 1/4/2012, 

f) predložil žiadosť o zmenu počtu kreditov za predmet Norwegian Health System 

vyučovaný v 10-tom semestri v Osle v rozsahu 1/1. Vedenie JLF UK odporučilo 

dekanovi žiadosť zaslať na posúdenie Pedagogickej komisii JLF UK – prijaté 

uznesenie č. 2/4/2012, 

g) podal informácie z pracovného jednania dňa 26. 1. 2012 na Úrade verejného 

obstarávania v Bratislave, 

h) poveril tajomníčku JLF UK v Martine prípravou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže 

v zmysle Čl. 8 ods. 1 vnútorného predpisu UK č. 18/2010 Smernice rektora UK 

o nakladaní s majetkom UK a v zmysle § 281 až 288 Obchodného zákonníka,  vo veci 

predaja nepotrebnej nehnuteľnej veci – administratívnej budovy na Záborského ulici, 

súpisné číslo 4, orientačné číslo 2 v Martine – prijaté uznesenie č. 3/4/2012, 

i) podal informácie zo zasadnutia Kolégia rektora UK, ktoré sa konalo 13. 2. 2012 

týkajúce sa najmä:  

- metodiky delenia štátnej dotácie na rok 2012,  

- delenia štátnej dotacie na UK na rok 2012, 

- návrhu smernice „Pracovný poriadok UK“, 

- návrhu smernice „Organizácia doktorandského štúdia na UK“ 

- SWOT analýzy, 

- fondu rektora.  

 

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. RNDr. M. 

Brozmanovej, PhD. a doc. MUDr. P. Žúborovi, PhD., 
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b) predložila návrhy na riešenie habilitačného konania MUDr. Ľ. Argalášovej, PhD. 

z Lekárskej fakulty UK, 

c) informovala, že do 1. marca 2012 môžu pracoviská JLF UK predkladať návrhy na 

priznanie vedecko-kvalifikačného stupňa IIa a I, 

d) informovala o priebehu XVI. Fakultnej vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila dňa 

10.2.2012. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť:  

- žiadosť o vymenovanie RNDr. Zoru Lasabovej, PhD. za školiteľku v 

študijnom odbore 7.1.21. patologická anatómia a súdne lekárstvo – prijaté 

uznesenie č. 4/4/2012,  

- žiadosť o vymenovanie doc. MUDr. Viery Švihrovej, CSc. za školiteľku v 

študijnom odbore 7.4.2. verejné zdravotníctvo – prijaté uznesenie č. 5/4/2012, 

- žiadosť o menovanie školiteľa – špecialistu MUDr. P. Žiaka, PhD., prednostu 

Očnej kliniky JLF UK a UNM pre MUDr. M. Štubňu, doktoranda externej 

formy 7.1.4. vnútorné choroby – prijaté uznesenie č. 6/4/2012, 

- žiadosť prof. MUDr. H. Hudečkovej, PhD., MPH, garanta odboru o doplnenie 

členov Odborovej komisie v študijnom odbore 7.4.2. verejné zdravotníctve pre 

doktorandské štúdium – prijaté uznesenie č. 7/4/2012: 

navrhnutí kandidáti: 

     doc. MUDr. V. Švihrová, PhD. – Ústav verejného zdravotníctva JLF UK 

     doc. MUDr. T. Baška, PhD. – Ústav verejného zdravotníctva JLF UK 

- žiadosť Mgr. V. Kuncírovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.3.2. farmakológia (EVI SAV) o vykonaní odbornej jazykovej skúšky 

z anglického jazyka v rámci povinných predmetov na LF UK v Bratislave, 

b) predložil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi zobrať na vedomie žiadosť Ing. P. 

Klču, doktoranda dennej formy štúdia v študijnom odbore 7.1.3. normálna 

a patologická fyziológia o ukončenie doktorandského štúdia z osobných dôvodov, 

c) informoval, že do 15. 2. 2012 sa môžu na Referát doktorandského štúdia zasielať témy 

pre prijímacie pohovory na doktorandské štúdium, 

d) za oblasť ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov predložil a vedenie JLF 

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť MUDr. Silvie Javorkovej o  prerušenie špecializačného štúdia v odbore 

pediatria z dôvodu nástupu na rodičovskú dovolenku, 

- žiadosť MUDr. Viery Balogovej o prerušenie špecializačného štúdia v odbore 

vnútorné lekárstvo z dôvodu nástupu na materskú dovolenku a následne 

rodičovskú dovolenku od 16. 4. 2012 do 16. 4. 2013, 

e) predložil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. Silvestra Gala, PhD., lekára, ISCARE, a. s., za školiteľa pre 

lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore gynekológia a 

pôrodníctvo na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. Márie Brunčákovej, všeobecnej lekárky pre dospelých, 

Lučenec, za školiteľku pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia 

v odbore všeobecné lekárstvo na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. Márie Štubňovej, praktickej lekárky pre deti a dorast, 

Žilina, za školiteľku pre lekárov zaradených do certifikačnej prípravy pre 

certifikovanú pracovnú činnosť  dorastové lekárstvo na JLF UK v Martine, 

- menovanie  MUDr. Karola Schmidta, lekára NsP Bojnice, za školiteľa pre 

lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore patologická anatómia 

na JLF UK v Martine, 
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- menovanie MUDr. Miroslava Szentiványiho, primára oddelenia vnútorného 

lekárstva, Lučenec, za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného 

štúdia v odbore všeobecné lekárstvo (vrátane spoločného internistického 

kmeňa) na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. Jely Turskej, všeobecnej lekárky pre dospelých, 

Ružomberok, za školiteľku pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia 

v odbore všeobecné lekárstvo na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. Juraj Kollár, všeobecného lekára pre dospelých, Lučenec, 

za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore 

všeobecné lekárstvo na JLF UK v Martine, 

f) podal informácie o plánovaných akciách špecializačného štúdia 

- 27. 2. 2012 – 03. 03. 2012 – Školiaci kurz virtuálnej chirurgie, 

- 02. 03. 2012 – Špecializačná skúška v odbore anestéziológia a intenzívna 

medicína, 

- 05. 03. 2012 – Špecializačná skúška v odbore diabetológia, poruchy látkovej 

premeny a výživy, 

- 05. 03. 2012 – 16. 03. 2012 – Školiaci kurz v prvom roku špecializačného 

štúdia v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, 

- 16. 03. 2012 – Špecializačná skúška v odbore neurológia, 

- 19. 03. 2012 – 29. 06. 2012 – 6. program sústavného vzdelávania Mentor 

klinickej praxe v ošetrovateľstve, 

- 26. 03. 2012 – 30. 03. 2012 – 4. Vzdelávacia aktivita v rámci špecializačného 

študijného programu ošetrovateľská starostlivosť v chirurgii, 

g) informoval, že sa pripravujú opätovné akreditácie špecializačných študijných 

programov pre odbory patologická anatómia a otorinolaryngológia, 

h) informoval, že 17. 2. 2012 sa uskutoční na MZ SR pracovné rokovanie vo veci 

inovácie obsahu „doplnkovej odbornej prípravy pre získanie špecializácie 

v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo“. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) predložila a vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť žiadosť Manir Redha 

Mohammad, študentky 5. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo v jazyku 

anglickom o odklad platby školného za LS  do 13. apríla 2012 z rodinných dôvodov, 

b) predložila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť U. H. Hussein, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na 1 semester, 

- žiadosť Ch. R. Gundersen, študenta 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na 1 semester, 

- žiadosť M. J. Kofoed, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na 1 rok a vrátenie                                                         

školného za letný semester 2011/2012, 

- žiadosť R. Hagerup, študenta 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na 1 rok, 

- žiadosť I. Ch. Tangedal, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo - výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na 1 rok  a vrátenie               

školného za letný semester 2011/2012, 

- žiadosť K. Sundnes, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o vrátenie školného za letný semester 

2011/2012, 

- žiadosti Alexandra Mikó, Bianka Békesi a Kinga Cserne, študentiek 

z partnerskej Pécs University o absolvovanie letnej praxe na vybraných 

klinikách JLF UK a UNM, 
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- žiadosť A. M. Naguib z University of Cairo, študenta o absolvovanie mesačnej 

praxe na Očnej klinike JLF UK a UNM, 

c) predložila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi zobrať na vedomie: 

- oznam K. Sundnes, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia na JLF UK dňom 

2.2.2012, 

- oznam Ch. Freberg Aas, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia na JLF UK dňom 

13.2.2012, 

- zanechanie štúdia na JLF UK A. Hagen Svendsen, študenta 2. ročníka 

študijného programu všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom, ktorý 

nenastúpil na štúdium po prerušení, 

d) informovala, že dňa 7. marca 2012 sa uskutoční výberové konanie na letné praxe na 

rakúskych klinikách v rámci Lions Autria programu,  

e) predložila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na doplnenie 

systému odmeňovania vedecko-pedagogických a ostatných zamestnancov za výučbu 

študentov študujúcich v jazyku anglickom. Vedenie odporučilo zjednotiť systém 

odmeňovania záverečných skúšok za jednotlivé predmety a to vo výške 5 €/za 

ukončenú skúšku.  

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) informovala o organizácii letnej praxe študentov v akademickom roku 2011/2012, 

b) informovala o dátumovom intervale výberu a akceptovania študentov 4. ročníka 

študijného programu všeobecné lekárstvo na témy diplomových prác v AR 2011/2012 

a o termíne tlače zadania diplomových prác na jednotlivých pracoviskách, 

c) informovala, že 29. 2. 2012 sa uskutoční pracovné jednanie Pedagogickej komisie JLF 

UK v Martine, 

d) podala informáciu z prieskumu Univerzity Komenského zameraného na študentov so 

špecifickými potrebami, 

e) predložila návrh na riešenie problematiky podpisových vzorov u školiteľov 

diplomových prác, 

f) informovala, že boli zaslané podpísané zmluvy uzatvorené medzi JLF UK 

a všeobecnými lekármi v Martine a Žiline, 

g) informovala o novej tlači Záznamníka klinickej praxe, na základe vyjadrenia garantov 

jednotlivých predmetov. 
 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 
a) predložil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi zobrať na vedomie: 

- oznam P. Pauríkovej, študentky 2. ročníka študijného programu 

ošetrovateľstvo o zanechaní štúdia z dôvodu prestupu na inú vysokú školu, 

b) predložil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť M. Prekopovej, študentky 3. ročníka študijného programu pôrodná 

asistencia o prerušenie štúdia na dobu letného semestra z dôvodu starostlivosti 

o dieťa, 

- návrhy na vylúčenie V. Pružinskej, študentky 1. ročníka magisterského 

študijného programu pôrodná asistencia a Z. Hartelovej, študentky 1. ročníka 

bakalárskeho študijného programu pôrodná asistencia. 
 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predložila oznam MŠVVaŠ SR týkajúci sa znižovania administratívnej záťaži 

vysokých škôl, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť plán kontrolnej činnosti na 

rok 2012 – prijaté uznesenie č. 8/4/2012, 
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c) predložila spracované výkazy o akademickej a školskej knižnici za rok 2011 za JLF 

UK v Martine, 

d) predložila oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a stanovenie 

lehoty na uplatnenie námietok a pripomienok na stavbu „Martinské centrum pre 

biomedicínu – predklinické ústavy a učebne, 

e) informovala, že bola podpísaná Zmluva o zriadení vecného bremena č. 

XII/10/12/RUK uzatvorená podľa § 51 a § 151o a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov medzi ŽSK a UK v Bratislave. 

Predmetom zmluvy je pozemok – parcela KN-C č. 172/191 zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 75 m
2
, 

f) informovala, že na pracoviská JLF UK v Martine bol zaslaný oznam o zmene sídla 

Ústavu cudzích jazykov JLF UK v Martine. S účinnosťou od 13. februára 2012 je 

nová adresa pracoviska Malá Hora 5, 036 01  Martin, 

g) informovala o predbežných výsledkoch z kontroly, ktorú vykonali zamestnankyne 

Inšpektorátu práce Žilina. 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

a) poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na spracovaní článku do časopisu Naša 

univerzita v rámci „Mesiaca Jesseniovej lekárskej fakulty UK“ 

 

Anna Antošíková 

a) informovala členov Vedenia JLF UK, že Martinský klub medikov organizuje Smoke Free 

Party dňa 15. 2. 2012.  

  

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

V Martine dňa    24. 2. 2012 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

            dekan JLF UK 


