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Z á p i s n i c a  č. 9/2012 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 

konaného dňa 23. apríla 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., 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. Informácie a agenda tajomníčky JLF UK  

K bodu 1) 

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

dňa 11. apríla 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 vedúceho Ústavu 

telesnej výchovy o pridelenie finančných prostriedkov na maliarske práce v telocvični 

na Malej Hore 4 – prijaté uznesenie č. 1/9/2012, 

b) predložil informáciu riaditeľky Vysokoškolského internátu a jedálne JLF UK o priebehu 

16. ročníka podujatia hokejbalového turnaja „Martinský fonendoskop“, ktoré sa konalo 

v dňoch 13. – 15. 4. 2012, 

c) predložil žiadosť prof. MUDr. Jána Buchanca, DrSc. o predĺženie pracovného pomeru, 

d) predložil žiadosť prof. MUDr. Jany Buchancovej, CSc. o predĺženie pracovného pomeru, 
e) predložil upozornenie MZ SR vo veci potreby dodržiavania dĺžky špecializačného 

štúdia. 

 

K bodu 3) 

prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD. 

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

Ceny dekana za prácu publikovanú v časopise s impakt faktorom - doc. MUDr. J. 

Višňovskému, CSc., mim. prof. a Mgr. E. Gurkovej, PhD., 

b) informovala o termíne najbližšieho zasadnutia VR JLF UK, ktoré sa uskutoční 21. 6. 

2012 – prijaté uznesenie č. 2/9/2012, 

c) informovala o stretnutí k 7.RP dňa 17.4.2012, na ktorom sa vyprofilovalo niekoľko 

oblastí pre prípravu projektov  v rámci výzvy Zdravie. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť žiadosť o udelenie dekanského voľna na 9. mája 2012 (streda) pre pasívnych 

a aktívnych študentov XXXIII. ŠVK – prijaté uznesenie č. 3/9/2012, 

b) podal informácie z konferencie ORPHEUS, ktorá sa konala 19. – 21. apríla 2012 

v Bergene, Nórsko, 

c) informoval, že 16. mája 2012 sa uskutoční konferencia doktorandov UK, kde JLF UK 

budú reprezentovať Ing. Z. Turianiková a MUDr. Juraj Sokol, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. P. Ráca, vedúceho lekára Oddelenia ORL JAS, za školiteľa 

pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore  

otorinolaryngológia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. E. Bielikovej, primárka Novorodeneckého oddelenia, UN 

Bratislava, Ružinov, za školiteľku pre lekárov zaradených do špecializačného 

štúdia v odbore  neonatológia na JLF UK v Martine, 

e) podal informácie o plánovaných akciách špecializačného štúdia: 

- 26. 04. 2012 - Špecializačná skúška v odbore pracovné lekárstvo, 

- 02. 05. – 25. 05. 2012 - Školiaci kurz v odbore patologická anatómia, 

- 04. 05. 2012 - Špecializačná skúška v odbore dermatovenerológia, 
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- 07. 05. 2012 - Tematický kurz pre 2. a 3. ročník prípravy v odbore     

anestéziológia a intenzívna medicína, 

- 21. 05. – 22. 05. 2012 - Kurz právnych predpisov v zdravotníctve, 

- 22. 05. 2012 - Špecializačná skúška v odbore vnútorné lekárstvo, 

- 24. 05. – 25. 05. 2012 - Tematický kurz v hemostáze a trombóze, 

- 28. 05. – 01. 06. 2012 - Týždňový školiaci kurz v odbore verejné 

zdravotníctvo. 

f) informoval o doručení oficiálneho rozhodnutia o akreditácii dvoch nových 

špecializačných študijných programov pre zdravotnícke povolanie sestra: 

- ošetrovateľská starostlivosť v komunite, 

- ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii, 

g) spresnil informáciu o odovzdaní prvých certifikátov o spôsobilosti na výkon 

certifikovanej pracovnej činnosti dorastové lekárstvo. 

 

doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. prof. 

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

komisií pre vypísané výberové konania – prijaté uznesenie č. 4/9/2012: 

- na obsadenie funkcie prednostu Kliniky hrudníkovej chirurgie JLF UK a UNM, 

- na obsadenie funkcie prednostu Kliniky nukleárnej medicíny JLF UK a UNM a  

profesora v odbore nukleárna medicína, 

- na obsadenie funkcie vedúceho Ústavu histológie a embryológie JLF UK, 

- na obsadenie pracovného miesta odborného asistenta na Neurologickej klinike JLF 

UK a UNM, 

- na obsadenie funkčného miesta docenta v odbore mikrobiológia. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi zobrať na vedomie: 

- zanechanie štúdia na JLF UK M. Fayyaz, študentky 1. ročníka (programu 1+5) 

študijného programu všeobecné lekárstvo v jazyku anglickom, 

- zanechanie štúdia na JLF UK E. Saethe, študentky 1. ročníka (programu 1+5) 

študijného programu všeobecné lekárstvo v jazyku anglickom, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť 

- žiadosti M. Jánvári, Z. Zobolyak, S. Kovács, G. Tóth a K. Vincze, študentov z 

partnerskej University of Szeged o letnú prázdninovú prax na klinikách JLF 

UK a UNM, 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť nórskych 

študentov o dekanské voľno dňa 17. 5. 2012 z dôvodu osláv Nórskeho dňa ústavy – 

prijaté uznesenie č. 3/9/2012. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) informovala o výsledkoch retenčných testov v akademickom roku 2011/2012, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh listu pre uchádzačku 

o štúdium na JLF UK pre AR 2012/2013, ktorá žiadala o individuálny prístup pri 

prijímacích skúškach z dôvodu ZŤP, 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť uchádzača 

o štúdium - Ing. P. Lučaníka o vrátenie prihlášky a poplatku za prijímacie skúšky 

z dôvodu, že sa prijímacích skúšok nezúčastní. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) predložil a Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť žiadosť Martina 

Rajcigela o zmenu zaradenia prihlášky z externej formy bakalárskeho študijného 
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programu verejné zdravotníctvo do dennej formy bakalárskeho študijného programu 

verejné zdravotníctvo v akademickom roku 2012/2013.  

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala o počte prihlásených uchádzačov na doškoľovacie kurzy k prijímacím 

skúškam na JLF UK v Martine v študijnom programe všeobecné lekárstvo pre AR 

2012/2013, 

b) informovala, že sa pripravujú podklady do Výročnej správy o hospodárení JLF UK za 

rok 2011, 

c) predložila Návrh metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu pracoviskám a 

súčastiam JLF UK na rok 2012 a zároveň informovala, že návrh metodiky bude 

predložený na zasadnutí Akademického senátu JLF UK – prijaté uznesenie č. 

5/9/2012, 

d) predložila návrh rozdelenia finančných prostriedkov z nedotačných zdrojov 

a vlastných výnosov JLF UK na rok 2012 – prijaté uznesenie č. 6/9/2012, 

e) informovala, že na JLF UK sa dňa 26. 4. 2012 uskutoční vládny audit k projektu 5.1-

02 Ponuka atraktívneho vzdelávania a kvalitných služieb rekonštruovaním hmotnej 

infraštruktúry s využitím najmodernejších IKT, 

f) informovala o príprave stretnutia členov vedení LF z Olomouca a Martina, 

g) informovala o zmene pracovných úväzkov u akademických funkcionárov – 

prodekanov JLF UK s účinnosťou od 1. apríla 2012. 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 

 

 

V Martine dňa  4. 5. 2012 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

            dekan JLF UK 


