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Z á p i s n i c a  č. 5/2013 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 04. marca 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní: prof. MUDr. J. Danko, CSc., doc. MUDr. R. Péčová, PhD., doc. MUDr. D. 

Mištuna, PhD., mim. prof., doc. RNDr. E. Halašová, PhD., prof. MUDr. A. 

Čalkovská, PhD., Ing. Ľ. Červeňová, doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

Ospravedlnený: prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

 

Prizvaní:  prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc., predsedníčka AS JLF UK  

         M.Kendra, predseda ŠČ 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 19. februára 2013 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 zobralo na vedomie odporúčania rektora UK 

k optimalizácii celého priebehu postupu získavania vedecko-pedagogických titulov 

alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, 

b) predložil návrh vedúceho Ústavu patologickej fyziológie JLF UK na udelenie 

ďakovného listu a zlatej medaily pri príležitosti významného životného jubilea 

zamestnancom pracoviska. Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi udeliť ocenenia pri 

príležitosti slávnostného otvorenia Akademického roka 2013/2014 – prijaté 

uznesenie č. 1/5/2013, 

c) predložil žiadosť prorektora UK doc. Pekára o pripomienkovanie vnútorných 

predpisov UK (Študijný poriadok UK, Zásady rigorózneho konania a Štipendijný 

poriadok UK) z dôvodu novely Zákona o vysokých školách – prijaté uznesenie č. 

2/5/2013, 

d) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie stanovisko prorektora UK 

k prerušeniu štúdia vo výučbovej časti AR v prípade, že študent má opakovane 

zapísaný predmet, 

e) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie stanovisko MUDr. E. Gondovej k 

oznámeniu o zamietnutí žiadosti o prerušenie štúdia, 

f) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť prof. MUDr. M. 

Zibolena, CSc. o zabezpečenie výučby povinne voliteľného predmetu Neonatológia 

pre študentov študujúcich v jazyku anglickom na LS AR 2012/2013, 

g) predložil a Vedenie JLF UK opakovane zobralo na vedomie investičný zámer využitia 

nehnuteľného majetku v lokalite Malá Hora, spôsob financovania a vyhlásenie k 

financovaniu – prijaté uznesenie č. 3/5/2013. 
 

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. 

Adamkovi, CSc., mim. prof., MUDr. M. Šutovskej, PhD. a MUDr. P. Ďurdíkovi, 

PhD., 

b) podala informácie zo zasadnutia komisie VEGA, ktoré sa konalo 22.  2. 2013 v 

Bratislave, 

c) podala informácie z pracovnej porady vedúcich a zamestnancov akademických 

knižníc, ktorá sa konala 22. 2. 2013. Programom boli aktuálne otázky spracovania 

publikačnej činnosti, reportovací nástroj a smernica o publikačnej činnosti, 

d) informovala, že bol zaslaný z pracoviska Ústavu lekárskej biochémie JLF UK návrh 

na udelenie ceny za vedeckú a odbornú literatúru Literárneho fondu. 

 

prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD. v zastúpení prof. MUDr. P. Galajdu, CSc. 

a) za oblasť ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov predložila a Vedenie 

JLF UK odporučilo dekanovi schváliť:  
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- menovanie MUDr. Ľ. Jurčíkovej, primárky Oddelenia anestéziológie a intenzívnej 

medicíny NsP Považská Bystrica, za školiteľku pre lekárov zaradených do 

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

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť MUDr. M. Hubinákovej o predĺženie prerušenia štúdia v odbore 

diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy z dôvodu nástupu na rodičovskú 

dovolenku od 14. 2. 2013 do 14. 2. 2014, 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh termínu 

odovzdávania diplomov o špecializácii – prijaté uznesenie č. 4/5/2013.  

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) informovala o stave platieb školného za letný semester 2012/2013 u študentov 

študujúcich všeobecné lekárstvo v jazyku anglickom, ktorí boli vyzvaní školné 

zaplatiť do 28. 2. 2013.  

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) informovala o predbežnom počte prihlásených uchádzačov na študijné programy 

realizované na JLF UK pre AR 2013/2014, 

b) informovala o spracovaní výsledkov retenčných testov, ktoré sa na JLF UK v Martine 

uskutočnili v dňoch 27. – 30. 11. 2012 a v priebehu mesiaca február aj na LF UK 

v Bratislave a LF UPJŠ v Košiciach. 

 

doc. MUDr. Oto Osina, PhD.  

a) podal informácie z pracovného stretnutia editorov web stránok pracovísk, ktoré sa 

uskutočnilo 27. 2. 2013, 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na vypísanie 

výberového konania na pozíciu „WEBMASTER internetovej stránky JLF UK 

v Martine“. Pracovná pozícia by bola hradené z prostriedkov štrukturálnych fondov 

EÚ, 

c) podal informácie od študentov a úradov verejného zdravotníctva, ktoré na základe 

nariadenia Hlavného hygienika SR budú požadovať platby za letnú prax študentov 

verejného zdravotníctva JLF. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predložila požiadavku na zabezpečenie prednášky – školenia k problematike výkladu 

legislatívy Nariadenia vlády SR č. 377/2012 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na 

ochranu zvierat používaných na vedecké alebo vzdelávacie účely, 

b) predložila informáciu o publicite návštevy predsedu vlády SR Roberta Fica na JLF UK 

v Martine na webovom sídle Úrade vlády SR, 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh Kolektívnej zmluvy 

JLF UK na rok 2013  - prijaté uznesenie č. 5/5/2013, 

d) predložila návrh vnútorného predpisu o výške poplatkov na úhradu nákladov za 

habilitačné konanie a vymenovacie konanie za profesora, 

e) predložila návrh vnútorného predpisu cenníka za krátkodobý prenájom nebytových 

priestorov JLF UK, 

f) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh vnútorného predpisu 

Sadzobník odmien za vybrané práce a činnosti zamestnancov JLF UK a osôb 

pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – 

prijaté uznesenie č. 6/5/2013, 

g) informovala, že 14. marca 2013 je avizovaná kontrola z ASFEU MŠVVaŠ SR, 

Operačný program Vzdelávanie na projekt „Podpora rozvoja ľudských zdrojov 

s využitím najmodernejších postupov a foriem vzdelávania na JLF UK v Martine“, 
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h) informovala, že dodávateľ informačného systému SOFIA vykonal úpravy v module 

„TM – travel managemet“, 

i) informovala, že 9. 4. 2013 organizuje MKM v Martine v spolupráci s Národnou 

transfúznou stanicou v Martine podujatie „Kvapka krvi“, 

j) predložila odpoveď Úradu pre verejné obstarávanie na podaný podnet na výkon 

kontroly nadlimitnej zákazky „Endoskopy a príslušenstvo k endoskopom pre JLF UK 

v Martine“, 

k) informovala, že bola podpísaná rámcová dohoda medzi UK v Bratislave 

a spoločnosťou TopSoft, s. r. o. pre predmet zákazky „Dodávka tlačiarní a ďalších 

IKT periférií a príslušenstva“, 

l) informovala, že bola podpísaná rámcová dohoda medzi UK v Bratislave 

a spoločnosťou REMKO s. r. o. pre predmet zákazky „Osobné ochranné pracovné 

pomôcky pre UK“. 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. 

a) informovala, že najbližšie zasadnutie Akademického senátu JLF UK sa uskutoční 

v mesiaci apríl 2013, 

b) informovala, že boli na RUK zaslané pripomienky ku komplexnej akreditácii, 

c) informovala, že Etická komisia JLF UK opätovne získala certifikát IRB vydaný 

americkým Úradom pre ochranu humánneho výskumu. 

 

doc. MUDr. Renata Péčová, PhD. 

a) predložila ponuku na zapojenie sa do súťaže záchranárskych posádok Lešť 2013, ktorá 

sa uskutoční pri konaní III. ročníka odbornej medzinárodnej konferencie, 

b) predložila žiadosť MUDr. Michala Vrabca, absolventa JLF UK v Martine v AR 

2003/2004 o vystavenie potvrdenie o absolvovaní praxe v poslednom ročníku štúdia 

na JLF UK v Martine. 

  

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

V Martine dňa   15. 03. 2013 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


