
 

 
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE 

Malá Hora 4A, 036 01  Martin 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a  č. 6/2012 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 

konaného dňa 12. marca 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 

Ing. M. Čutka, vedúci Ústavu informačných technológií 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 

 6. Zlepšenie technickej podpory používateľom IKT na JLF UK 

K bodu 1) 

 Dekan JLF UK vykonal kontrolu uznesení zo zasadania Vedenia JLF UK konaného 

dňa 27. februára 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 žiadosť SLoMSY o pomoc pri realizácii stretnutia medzinárodnej komunity 

nadšencov stáži, ktoré sa uskutoční v dňoch 12. – 15. apríla 2012, 

b) informoval o grantoch 7. Rámcového programu, 

c) informoval, že MŠVVaŠ SR ponúka možnosť vykonávania odborných stáží pre 

študentov vysokých škôl SR, 

d) informoval o odpovedi ministra zdravotníctva SR na podnet JLF UK vo veci úpravy 

nariadenia vlády č. 296/2010 o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho 

povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave 

špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností,  

e) informoval o oznámení doc. MUDr. J. Masára, PhD. vo veci jeho požiadavky na 

ďalšie zotrvávanie v pracovnom pomere na JLF UK, 

f) informoval, že na JLF UK bola zaslaná kópia žaloby, ktorú podala spoločnosť 

Metrostav SK, a. s. vo veci indexácie ceny stavby Auly JLF UK, 

g) informoval, že 15. 3. 2012 sa bude konať slávnostná prehliadka novostavby 

Knižnično-informačného, výpočtového a simulačného výučbového centra JLF UK za 

účasti rektora UK prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD. a generálnej riaditeľky Ing. 

Alexandry Drgovej, PhD. – prijaté uznesenie č. 1/6/2012, 

h) informoval, že o možnosti zakúpenia pozemkov v lokalite Malá Hora. Vedenie JLF 

UK podporuje návrh dekana na priamu kúpu uvedených pozemkov – prijaté 

uznesenie č. 2/6/2012. 

 

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. M. 

Adamkovovi, CSc. (2x) a doc. Mgr. M. Kmeťovej Sivoňovej, PhD., 

b) informovala o termíne a predbežnom programe zasadnutia VR JLF UK, ktoré sa 

uskutoční 29. 3. 2012, 

c) informovala, že za JLF UK boli zaslané na prejednanie Atestačnej komisii UK tri 

návrhy na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa IIa. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť:  

- žiadosť o povolenie aktívnej účasti na Súťaži mladých onkológov v dňoch 6.-

8.3.2012 pre doktorandov v študijnom odbore 7.1.28. lekárska, klinická 

a farmaceutická biochémia pre Mgr. K. Žihlavníkovú, Mgr. A. Kapinovú, Mgr. K. 

Klikovú, Ing. M. Pivovarčíkovú, Mgr. P. Slovákovú, Ing. M. Šarlinovú a Ing. A. 

Štefánikovú, 
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b) predložil analýzu neúspešného ukončenia doktorandského štúdia v dennej forme 

podľa pracovísk na JLF UK za obdobie 10 rokov, 

c) informoval, že Ústav experimentálnej farmakológie SAV v Bratislave ako externá 

vzdelávacia inštitúcia na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine schválila témy 

dizertačných prác na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine  pre akademický rok 

2012/2013 na zasadaní Vedeckej rady FaF UK dňa 13.2.2012 pre školiteľov 

a školiteľov – špecialistov, ktorí boli schválení VR SAV dňa 19. 1. 2012 (RNDr. 

Zdenka Gáspárová, PhD., RNDr. Ružena Sotníková, PhD., RNDr. Michal Dubovický, 

PhD. a PharmDr. Silvester Poništ, PhD.), 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie prof. MUDr. F. Bauera, PhD., prednostu Neonatologickej kliniky, 

Nové Zámky, za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v 

odbore neonatológia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. R. Šulákovej, primárky detského oddelenia, NsP Spišská 

Nová Ves, za školiteľku pre lekárov zaradených špecializačného štúdia v 

odbore  pediatria na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. A. Eliášovej, všeobecnej lekárky pre dospelých, Veľký 

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

všeobecné lekárstvo na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. A. Androvičovej, všeobecnej lekárky pre dospelých, 

Liptovský Mikuláš, za školiteľku pre lekárov zaradených do špecializačného 

štúdia v odbore všeobecné lekárstvo na JLF UK v Martine, 

e) podal informácie o plánovaných akciách špecializačného štúdia: 

- 10. 04. 2012 – 07. 05. 2012 – Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou 

v odbore vnútorné lekárstvo, 

- 10. 04. 2012 – 20. 04. 2012 – Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou 

v odbore všeobecné lekárstvo, 

- 17. 04. 2012 – 20. 04. 2012 – Školiaci kurz pred záverečnou skúškou - 

dorastové lekárstvo, 

- 16. 04. 2012 – 27. 04. 2012 – Tematický kurz – endoskopia v gynekológii a 

pôrodníctve, 

- 24. 04. 2012 – Špecializačná skúška v odbore všeobecné lekárstvo, 

- 24. 04. 2012 – Špecializačná skúška v odbore pracovné lekárstvo, 

- 24. 04. 2012 – Záverečná skúška pre certifikačnú prípravu – dorastové 

lekárstvo, 

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

špecializačného študijného programu pre odbor všeobecné lekárstvo (dňom 16. 2. 

2012), 

g) informoval, že na zasadnutí VR JLF UK v Martine dňa 29. 3. 2012 budú odovzdané 

diplomy o špecializácii. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) predložila výsledky výberových konaní, ktoré sa uskutočnili na JLF UK v Martine: 

- dňa 8. 3. 2012 - LLP/Erasmus programu – 49 prihlásených, 

- dňa 7. 3. 2012 - Letná prax Budapešť, Pécs, Szeged a Olomouc – 21 

prihlásených, 

- dňa 7. 3. 2012 - Lions Austria Program „Medical Students beyond frontiers“– 5 

prihlásených, 3 nominovaní + 2 náhradníci,  

b) informovala o pripomienkach a požiadavkách študentov študujúcich všeobecné 

lekárstvo v jazyku anglickom: 
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- aktualizácia webstránky jednotlivých ústavov a kliník v jazyku anglickom, 

zverejnenie tém prednášok, praktických cvičení a podmienok udelenia zápočtu, 

- žiadosť o zabezpečenie šatňových skriniek na Chirurgickej klinike JLF UK 

a UNM a I. Internej klinike JLF UK a UNM – prijaté uznesenie č. 3/6/2012, 

- zlepšenie výučbových priestorov na Klinike infektológie JLF UK a UNM. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila návrh zadeľovacieho listu pre predmet Rodinné lekárstvo, 

b) informovala, že JLF UK v Martine bude organizovať kurzy pre prijímacím konaním 

pre študijný program všeobecné lekárstvo na AR 2012/2013, 

c) predložila zápisnicu zo zasadnutia Pedagogickej komisie JLF UK pre študijný 

program všeobecné a zubné lekárstvo, ktoré sa konalo 29. 2. 2012, 

d) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť uchádzačky 

o štúdium na JLF UK pre AR 2012/2013 o individuálny prístup pri prijímacích 

skúškach z dôvodu ZŤP ( umožnenie použitia prístroja pre sluchovo postihnutých 

počas prijímacieho konania, 

e) informovala o počte prihlásených uchádzačov na študijný program všeobecné 

lekárstvo na JLF UK pre AR 2012/2013. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 
a) predložil návrh na určenie termínu prijímacieho konania pre magisterské študijné 

programy Verejné zdravotníctvo a Pôrodná asistnencia, t.j. 22. 8. 2012, 

b) predložil návrh na vrátenie poplatku za prijímacie konanie uchádzačom o bakalársky 

študijný program Verejné zdravotníctvo v externej forme z dôvodu nízkeho počtu 

prihlásených uchádzačov, 

c) informoval o počte prihlásených uchádzačov na nelekárske študijné programy na JLF 

UK pre AR 2012/2013, 

d) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi predložiť návrh na doplnenie 

štátnicových komisií pre študijný program ošetrovateľstvo na najbližšie zasadnutie 

Vedeckej rady JLF UK – prijaté uznesenie č. 4/6/2012, 

e) podal informácie z pracovného stretnutia Pedagogickej komisie JLF UK pre 

nelekárske študijné programy, ktoré sa konalo 29. 2. 2012, 

f) podal informácie zo stretnutia s riaditeľkou Strediska ED Sučany vo veci možnosti 

vykonávania ošetrovateľskej praxe. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť kalkulácie nákladov za 

ubytovanie na rok 2012 aj v súlade Vnútorného predpisu č. 5/2007 schváleného AS 

UK v Bratislave „Pravidlá pre stanovenie ceny za ubytovanie vo VI UK v Bratislave“ 

u jednotlivých kategórii ubytovávaných – prijaté uznesenie č. 5/6/2012, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť predbežný zoznam 

seriálov určených na vyradenie, ktoré sú uložené v Akademickej knižnici 

a audiovizuálnom stredisku JLF UK,  

c) predložila žiadosť prezidentky SČK PhDr. Heleny Kobzovej o stretnutie, ktoré by 

malo byť zamerané na kontrolu plnení zmluvných záväzkov – prijaté uznesenie č. 

6/6/2012.  

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. 

a) informovala o stanovisku JLF UK týkajúcom sa poskytnutia dotácie pre súkromné 

vysoké školy v SR, ktoré si vyžiadala Rada vysokých škôl SR. 
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Ladislav Stodola 

a) informoval o probléme sprístupňovania prednáškových miestností na ul. L. 

Novomeského 7. 

 

K bodu 6) 

Na zasadnutí Vedenia JLF UK dňa 12. 03. 2012 sa za účasti Ing. Miloslava Čutku 

prejednávali požiadavky pre zlepšenie technickej podpory používateľom IKT na JLF UK 

v Martine. Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť vypísanie výberového konania na 

obsadenie 1 pracovného miesta na Ústave informačných technológií JLF UK a odporučilo 

pričleniť fakultu do Centra podpory informačných technológií na UK na skúšobnú dobu – 1 

mesiac. – prijaté uznesenie č. 7/6/2012. 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 

V Martine dňa 22. 03. 2012 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

            dekan JLF UK 


