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Z á p i s n i c a  č. 7/2012 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 

konaného dňa 26. marca 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní: prof. MUDr. J. Danko, CSc., 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.,  

Ospravedlnení: Ing. Ľ. Červeňová,  doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. prof.      

 

 

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. Rôzne 

K bodu 1) 

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

dňa 12. marca 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 usmernenie vo veci predkladania dokladov pri žiadosti o sociálne 

štipendium, 

b) predložil ponuku súvisiacu s nadviazaním možnej spolupráce s University of 

Seychely, 

c) predložil list riaditeľa spoločnosti Scio o možnosti podeliť sa o informácie týkajúce sa 

trendov v prijímacom konaní na stretnutí zástupcov slovenských vysokých škôl so 

zástupcami spoločnosti Scio, 

d) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť Mgr. Ivana 

Jakuboviča, odborného asistenta Ústavu telesnej výchovy JLF UK v Martine 

o predĺženie pracovnej zmluvy,  

e) predložil list vedúceho Ústavu súdneho lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK 

a UNM vo veci ďalšieho odborného rastu pracovníkov uvedeného pracoviska, 

f) predložil informáciu z výberového konania na obsadenie funkcie prednostu 

Neurochirurgickej kliniky JLF UK a UNM zo dňa 16. marca 2012. Vedenie JLF UK 

odporučilo prijať uchádzača na funkciu prednostu kliniky až po získaní vedecko-

pedagogického titulu „docent“, 

g) predložil e-mailovú komunikáciu medzi Rektorátom UK v Bratislave a JLF UK 

v Martine vo veci verejného obstarávania IKT pre projekty JLF UK zo ŠF EÚ, 

h) informoval o pozícii JLF UK v Martine po priebežnom hodnotení projektového 

námetu na „Martinské centrum pre biomedicínu“. 

 

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. V. 

Švihrovej, CSc., doc. MUDr. M. Javorkovi, PhD., doc. RNDr. P. Račayovi, PhD., 

prof. MUDr. L. Plankovi, CSc. Mgr. S. Kelčíkovej, PhD. a doc. MUDr. P. Žúborovi, 

PhD., 

b) predložila oficiálny program zasadnutia VR JLF UK, ktoré sa uskutoční 29. 3. 2012, 

c) informovala o rozpise dotácie na nové a pokračujúce projekty KEGA na rok 2012 (6 

projektov), 

d) informovala o rozpise dotácie na nové a pokračujúce projekty VEGA na rok 2012 (32 

projektov), 

e) informovala, že bola zverejnená výzva na podávanie žiadostí o dotácie na nové 

projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2013. Termín predkladania žiadostí je do 

25. 4. 2012, 

f) informovala, že bola zverejnená výzva na podávanie žiadostí o dotácie na nové 

projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2013. Termín prekladania žiadostí je do 

10. 5. 2012. 
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prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť:  

- žiadosť o zmenu školiteľa pre Ing. Z. Višňovcovú, doktorandku dennej formy 

v študijnom odbore 7.1.3. normálna a patologická fyziológia: 

- pôvodný školiteľ: doc. MUDr. M. Javorka, PhD., 

- navrhovaný školiteľ: doc. MUDr. I. Tonhajzerová, PhD., 

b) informoval, že aj pre AR 2012/2013 je platná Smernica rektora UK 6/2009 

Organizácia doktorandského štúdia na UK, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. A. Kovácsovej, lekárky ambulancie všeobecného lekára pre 

dospelých, Čierna nad Tisou, za školiteľku pre lekárov zaradených do 

špecializačného štúdia v odbore všeobecné lekárstvo na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. A. Križalkoviča, lekára ambulancie všeobecného lekára pre 

dospelých, Stará Ľubovňa, za školiteľa pre lekárov zaradených špecializačného 

štúdia v odbore  všeobecné lekárstvo na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. M. Dzurilovej, lekárky diabetologickej ambulancie, Čierna 

nad Tisou, za školiteľku pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v 

odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy na JLF UK v Martine, 

d) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť MUDr. G. Belákovej o predĺženie prerušenia štúdia v odbore vnútorné 

lekárstvo z dôvodu pokračovania rodičovskej dovolenky, 

- žiadosť MUDr. J. Péča o zrušenie zaradenia do špecializačného štúdia v odbore 

vnútorné lekárstvo z dôvodu záujmu špecializovať sa v odbore kardiológia na 

SZU v Bratislave, 

e) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi zobrať na vedomie žiadosť MUDr. 

V. Barkáčovej o vyradenie z evidencie účastníkov špecializačného štúdia v odbore 

pediatria z dôvodu záujmu pokračovať v špecializačnej príprave v odbore pediatria na 

SZU v Bratislave, 

f) informoval o stave prípravy postupu ku špecializačnej skúške v odbore všeobecné 

lekárstvo pre lekárov realizujúcich doplnkovú formu štúdia, 

g) informoval, že na zasadnutí Vedeckej rady JLF UK dňa 29. 3. 2012 budú odovzdané 

dva diplomy o špecializácii. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť I. Bringeland, študentky 5. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo v jazyku anglickom o predĺženie termínu odovzdania diplomovej 

práce, 

- žiadosť K. Løland, študenta 5. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo v jazyku anglickom o predĺženie termínu odovzdania diplomovej 

práce. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) informovala o príprave podkladov pedagogickej zaťaženosti  pre jednotlivé pracoviská 

JLF UK a zaslaní pracoviskám na doplnenie a kontrolu, 

b) informovala o príprave podkladov týkajúcich sa uplatnenia absolventov JLF UK v 

Martine, 

c) predložila návrh informačného listu pre uchádzačov o štúdium na JLF UK v Martine, 



3 

 

d) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť o uzavretie 

dohody o vykonaní práce pre p. Lomenčíka – vypisovanie diplomov. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. za doc. MUDr. D. Mištunu, PhD., mim. prof.  

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrhy na vypísanie 

výberového konania na obsadenie pracovného miesta odborného asistenta na 

Neurologickej klinike JLF UK a UNM – prijaté uznesenie č. 1/7/2012.  

 

K bodu 4) 

prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. 

a) informovala, že 23. 4. 2012 sa uskutoční zasadnutie Akademického senátu JLF UK 

v Martine. 

 

doc. MUDr. Oto Osina, PhD. 

a) informoval, že na webovej stránke JLF UK v Martine bude zverejnená ponuka 

možnosti získania Európskeho vodičského preukazu na počítače. 
 

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

a) informoval o termíne a začatí prípravy stretnutia s Vedením LF UP v Olomouci. 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 

V Martine dňa 03. 04. 2012 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

            dekan JLF UK 


