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Z á p i s n i c a  č. 6/2013 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 18. marca 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

RNDr. E. Halašová, PhD., prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD., Ing. Ľ. 

Červeňová, doc. MUDr. O. Osina, PhD., prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

Ospravedlnený: doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., 

 

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 

Ospravedlnená: prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc.
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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 04. marca 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 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, 

b) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie výpis uznesenia zo zasadnutia AS 

UK v Bratislave č. 1/2013 zo dňa 13. 3. 2013 týkajúci sa súhlasu Akademického 

senátu UK so zámerom nadobudnutia nehnuteľností v lokalite Malá Hora v Martine, 

c) predložil a Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť žiadosť V. Radeckej, 

študentky 2. ročníka magisterského štúdia v odbore verejné zdravotníctvo 

o odstúpenie od zmluvy o ubytovaní, 

d) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie dodatok k stanovisku rektora UK 

k optimalizácii celého priebehu postupu získavania vedecko-pedagogických titulov 

alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, 

e) predložil stanovisko vedúceho Ústavu informačných technológií JLF UK 

k odmeňovaniu kmeňových zamestnancov ústavu – prijaté uznesenie č. 1/6/2013, 

f) predložil návrh na spoluprácu s Case Western Reserve University, Cleveland, USA. 
 

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 – prof. MUDr. P. 

Kubiszovi, DrSc. a Mgr. H. Škovierovej, PhD., 

b) informovala o počte prijatých Grantov UK (27), podaných za JLF UK bolo 54 

žiadostí, 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh habilitačnej komisie 

pre MUDr. B. Kolarovszkého, PhD., 

d) predložila pracovnú verziu úpravy Rokovacieho poriadku VR JLF UK, 

e) informovala, že bol zaslaný z Ústavu ošetrovateľstva JLF UK návrh na udelenie ceny 

Literárneho fondu za pôvodné knižné vedecké dielo „Smrť a vedomie smrteľnosti“, 

ktorý Vedenie JLF UK schválilo. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť: 

- žiadosť Mgr. K. Žihlavníkovej, doktorandky dennej formy študijného odboru 

7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia o prerušenie doktorandského 

štúdia z osobných dôvodov na obdobie 1 roka (1. 4. 2013 – 31. 3. 2014),   

- žiadosť Mgr. H. Píštěkovej, doktorandky dennej formy študijného odboru 7.1.3. 

normálna a patologická fyziológia o písanie písomnej časti k dizertačnej skúške 

v jazyku českom, 

- návrh na zvýšenie odmeny za vypracovanie oponentského posudku podľa 

vnútorného predpisu JLF UK Sadzobníka odmien za vybrané práce a činnosti 
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zamestnancov JLF UK a osôb pracujúcich na základe dohôd o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru:  

 za písomnú časť k dizertačnej skúške z   20 € na 25 € 

 za dizertačnú prácu z    45 € na 50 € - prijaté 

uznesenie č. 2/6/2013, 

- žiadosť MUDr. J. Haličku, doktoranda dennej formy študijného odboru 7.1.3. 

normálna a patologická fyziológia o súhlas s trojmesačným študijným pobytom 

v Neurogastroenterologickom laboratóriu prof. Holtzera na LF v Grazi (Rakúsko) 

v termíne od 01. 09. 2013 – 30. 11. 2013, 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi zobrať na vedomie: 

- stanovisko MUDr. E. Gondovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.9. gynekológia a pôrodníctvo k žiadosti o doloženie dokladov o PN. 

Zároveň Vedenie JLF UK odporúča dekanovi prerušiť štúdium doktorandského 

štúdiu z dôvodu dlhodobej PN na dobu 1 roka (1. 4. 2013 – 31. 3. 2014), 

- žiadosť Mgr. I. Hudecovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom odbore 

7.1.9. gynekológia a pôrodníctvo o zanechanie štúdia k 31. 3. 2013 z dôvodu 

štúdia v zahraničí, 

c) predložil návrhy garančných skupín na základe časového obmedzenia (7.1.20. 

anestéziológia a resuscitácia; 7.1.21. patologická anatómia a súdne lekárstvo; 7.1.28. 

lekárska, klinická a farmaceutická biochémia) v zmysle novely zákona NR SR č. 

455/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách. 

Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi návrhy predložiť na schválenie na zasadnutie 

Vedeckej rady JLF UK – prijaté uznesenie č. 3/6/2013, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť:  

- menovanie MUDr. N. Štecovej, zástupca prednostu Kliniky hematológie 

a onkohematológie FN L. Pasteura Košice, za školiteľku pre lekárov zaradených 

do špecializačného štúdia v odbore hematológia na JLF UK v Martine, 

e) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť MUDr. M. Klokočíkovej o zrušenie zaradenia do špecializačného štúdia 

v odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite z rodinných dôvodu, 

- žiadosť MUDr. J. Horváthovej o zrušenie zaradenia do špecializačného štúdia 

v odbore chirurgia z dôvodu zmeny pracoviska aj odborného zamerania, 

- vyradenie MUDr. L. Pererárovej z evidencie účastníkov štúdia v odbore 

gynekológia a pôrodníctvo z dôvodu záujmu pokračovať v špecializačnej príprave 

na inej vzdelávacej ustanovizni, 

- vyradenie MUDr. Z. Čimborovej z evidencie účastníkov štúdia v odbore 

gynekológia a pôrodníctvo z dôvodu záujmu pokračovať v špecializačnej príprave 

na inej vzdelávacej ustanovizni, 

f) informoval, že po uplynutí prvého akreditačného obdobia oddelenie pre ďalšie 

vzdelávanie  dňa 14. 03. 2013 zaslalo na MZ SR žiadosť o opätovnú akreditáciu 

programu sústavného vzdelávania pre zdravotnícke povolanie sestra – mentor 

klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo, 

g) informoval, že JLF UK bola vyzvaná na odstránenie formálnych nedostatkov 

v odovzdanej žiadosti o akreditáciu špecializačného študijného programu zdravotnícky 

manažment a financovanie a to v termíne do 30 dní od doručenia rozhodnutia (do 11. 

04. 2013), pripomienky sa spracovávajú, 

h) podal informácie o plánovaných akciách špecializačného štúdia v mesiaci apríl 2013: 

- 02. 04. 2013 – 26. 04. 2013 – Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore 

vnútorné lekárstvo, 

- 08. 04. 2013 – 19. 04. 2013 - Školiaci kurz v treťom roku špecializačnej prípravy 

v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, 

- 08. 04. 2013 – 19. 04. 2013 - Školiaci kurz v odbore všeobecné lekárstvo pred 

špecializačnou skúškou, 
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- 10. 04. 2013 – 11. 04. 2013 - Tematický kurz v hemostáze a trombóze, 

- 15. 04. 2013 – 19. 04. 2013 - Školiaci kurz na záver chirurgického kmeňa, 

- 22. 04. 2013 – 03. 05. 2013 - Školiaci kurz v treťom roku  špecializačného štúdia 

v odbore gynekológia a pôrodníctvo – Modul prekancerózy, 

- 23. 04. 2013 - Špecializačná skúška v odbore všeobecné lekárstvo. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

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

- oznam M. Hjertaker, študenta 1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

- výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia na JLF UK, 

- oznam F. Frisk, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – 

výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia na JLF UK, 

b) informovala o výsledkoch výberových konaní programu Erasmus a zahraničných 

letných stáží.  

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) informovala o doručení prihlášky J. Zahatlana na JLF UK po termíne 28.2.2013 - 

prihláška bola uchádzačom v stanovenom termíne zaslaná omylom na Lekársku 

fakultu do Bratislavy, poplatok bol v stanovenom termíne uhradený na číslo účtu JLF 

UK, z LF UK v Bratislave bola prihláška následne po termíne zaslaná na JLF UK, 

vedenie navrhlo prihlášku akceptovať, 

b) informovala o definitívnych počtoch prihlásených uchádzačov na študijné programy 

realizované na JLF UK pre AR 2013/2014, 

c) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie výsledky dotazníkového prieskumu 

Rodinné lekárstvo – spätná väzba študentov 5. ročníka štúdia, AR 2011/2012, 

d) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie vyhodnotenie dotazníka percepcie 

kvality štúdia pre absolventov vysokých škôl, 

e) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie výsledky retenčných vedomostí 

študentov všetkých LF SR za rok 2012, 

f) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie definitívnu verziu dotazníka 

„Hodnotenie predmetov a vyučovacieho procesu študentom“, následne sa uskutoční 

preklad do anglického jazyka pre študentov študujúcich študijný program všeobecné 

lekárstvo v jazyku anglickom. Tieto dotazníky budú použité aj pre nelekárske študijné 

programy,  

g) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosti uchádzačov 

o štúdium na JLF UK v Martine, ktorí uhradili poplatok za prijímacie skúšky 

duplicitne, o jeho vrátenie,  

h) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na úpravu  kreditov 

pre predmety štátnych skúšok súlade s novelou zákona  o VŠ v AR 2013/2014, 

i) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh rozdelenia 

uchádzačov o štúdium do skupín v rámci týždňa prijímacích skúšok, t.j. od 10. – 14. 6. 

2013, 

j) informovala o spôsobe udeľovania motivačných štipendií pre študentov 1. ročníka 

štúdia na vysokej škole, 

k) informovala o vypracovaní podkladov pre ASPIRE (International Recognition of 

Excellence in Medical Education), súčasť AMEE, týkajúcich sa hodnotenia fakulty 

v oblastiach kvality štúdia, 

l) informovala o zaslaní listu vedúcim ústavov a kliník o ďalšom priebehu a organizácii 

diplomových prác pre študentov 4. ročníka, 

m) informovala o skartácii testov z prijímacieho konania z AR 2012/2013 dňa 19. 3.2013 

na študijnom oddelení za účasti členov AS JLF UK. 
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doc. MUDr. Oto Osina, PhD.  

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť M. Zacharovej, študentky 1. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo 

o prerušenie štúdia, 

- žiadosť D. Matákovej, uchádzačky o štúdium na JLF UK o bezbariérový prístup 

a predĺženie času na vypracovanie testových otázok na prijímacích skúškach 

z dôvodu špecifických potrieb, 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrhy garantov študijných 

programov pôrodná asistencia, verejné zdravotníctvo a ošetrovateľstvo na pridelenie 

kreditov predmetom štátnej skúšky. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predložila odpoveď na žiadosť o sprístupnenie informácie podľa zákona č. 211/2000 

Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

týkajúcu sa počtu uchádzačov o štúdium na jednotlivých študijných programoch 

hlásiacich sa k rómskej národnosti, 

b) informovala o výsledku z otvárania, vyhodnotenia ponúk a vybratia najvhodnejšieho 

návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na nepotrebný nehnuteľný majetok, t.j. 

pozemky priľahlé k budove bývalého Dekanátu JLF UK v Martine na Záborského ul. 

č. 2. Najvhodnejšiu ponuku predložila spoločnosť GEONET invest, a. s. Martin, 

c) predložila predbežnú kalkuláciu príjmov a výdavkov na prijímacie skúšky na JLF UK 

v Martine na AR 2013/2014 – prijaté uznesenie č. 4/6/2013, 

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

JLF UK 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. 5/6/2013, 
e) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh vnútorného predpisu 

JLF UK Smernica dekana JLF UK o výške poplatkov na úhradu nákladov za 

habilitačné konanie a vymenovacie konanie za profesora – prijaté uznesenie č. 

6/6/2013, 

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

JLF UK Cenník za krátkodobý prenájom nebytových priestorov JLF UK – prijaté 

uznesenie č. 7/6/2013, 

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

JLF UK Zásady priznávania platovej kompenzácie za sťažený výkon práce 

a dodatkovej dovolenky – prijaté uznesenie č. 8/6/2013, 

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

JLF UK Rozhodnutie dekana JLF UK o zriadení Komisie pre posudzovanie platovej 

kompenzácie za sťažený výkon práce a dodatkovej dovolenky – prijaté uznesenie č. 

9/6/2013, 

i) informovala, že 20. marca 2013 vykonajú zamestnanci RÚVZ so sídlom v Martine 

obhliadku pracovísk AKASu z dôvodu získania rozhodnutia na trvalé užívanie 

uvedeného objektu, 

j) informovala, že Úrad pre verejné obstarávanie SR nariaďuje na deň 21. 3. 2013 ústne 

pojednávanie v konaní o námietkach záujemcu Meditecon s. r. o. smerujúcich proti 

podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch vo verejnej súťaži na predmet 

zákazky „Komplet medicínskych zobrazovacích zariadení pre JLF UK v Martine“, 

k) informovala o režime uzamykania a kódovania budovy Malá Hora 4 po ukončení 

poskytovania priestorov na samoštúdium študentov študujúcich v jazyku anglickom, 

l) predložila usmernenie č. 1/2013 Operačný program Výskum a vývoj pre prijímateľov 

NFP – zmena lehoty plnenia peňažného záväzku dlžníka, 
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m) informovala, že bola podpísaná rámcová dohoda medzi UK v Bratislave 

a spoločnosťou DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o. pre predmet zákazky 

„Zabezpečenie stravovania zamestnancov“. 

 

K bodu 5) 

Ing. Ľubica Červeňová v zastúpení prof. MUDr. Gabriely Nosáľovej, DrSc. 

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

uskutoční 15. apríla 2013, 

b) informovala, že najbližšie zasadnutie Akademického senátu JLF UK sa uskutoční 22. 

apríla 2013. 

 

doc. MUDr. Renata Péčová, PhD. 

a) informovala, že 19. marca 2013 sa uskutoční regrutačná aktivita Ozbrojených síl SR, 

b) informovala o potrebe prípravy dokumentu o JLF UK z dôvodu prezentácie fakulty aj 

na Dni otvorených dverí pre budúci akademický rok. 

 
 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 
 

V Martine dňa   27. 03. 2013 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


