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Z á p i s n i c a  č. 9/2013 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 06. mája 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

     PhD., Ing. Ľ. Červeňová 

 

 

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

         I.Majling, podpredseda 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 22. apríla 2013 a konštatoval, že všetky uznesenia sú splnené alebo sa priebežne plnia.  

 

K bodu 2) 

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

a) podal informácie z pracovného stretnutia na MZ SR, ktoré sa konalo 29. 4. 2013, 

b) podal informácie zo stretnutia ŠČ AS JLF UK, ktoré sa konalo 25. 4. 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 – Mgr. M. 

Antošovej, PhD., MBA,  

b) informovala, že bolo za JLF UK podaných 22 žiadostí o dotáciu VEGA na rok 2014 

a 7 žiadostí o dotáciu KEGA na rok 2014, 

c) informovala o novom vnútornom predpise UK č. 2/2013 Smernica rektora UK 

v Bratislave o evidencii publikačnej činnosti, ktorý je platný a účinný od 22. 4. 2013.  

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť žiadosť MUDr. E. Vargovej, uchádzačky o doktorandské štúdium o vrátenie 

poplatku za prihlášku z dôvodu jej nepodania, 

b) informoval o konaní a výsledkoch XXXIV. ŠVK JLF UK, 

c) informoval o konaní II. konferencie doktorandov UK, ktorá sa uskutoční 14. 5. 2013, 

d) informoval o konaní XLVI. Konferencie študentských vedeckých prác 2013, ktorá sa 

uskutoční 14. 5. 2013 v Olomouci,   

e) informoval o záveroch z konferencie ORPHEUS 2013, 

f) informoval o nutnosti transformácie doterajších Odborových komisií na komisie pre 

štátne skúšky (dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce) v doktorandskom 

štúdiu v súvislosti s novelou §455/2012 Zákona NR SR č.131/2002 o vysokých 

školách a zmenou Smernice rektora č.6/2009 o organizácii doktorandského štúdia na 

UK. Upozornil, že právo hlasovať budú mať len členovia a oponenti, ktorí budú 

schválení v komisii pre štátne skúšky v doktorandskom štúdiu – prijaté uznesenie č. 

1/9/2013, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť MUDr. K. Ďurčíkovej o prerušenie 

špecializačného štúdia v odbore pediatria z dôvodu nástupu na MD od 01. 04. 2013, 

h) informoval, že 29. 04. 2013 oddelenie pre ďalšie vzdelávanie odoslalo žiadosť 

o akreditáciu certifikačného študijného programu určeného pre zdravotnícke povolanie 

sestra – paliatívna ošetrovateľská starostlivosť, 

i) predložil návrhy možného riešenia zaraďovania doktorandov dennej formy štúdia do 

špecializačného štúdia pri pracovnom úväzku s UNM menšom ako 0,5. 
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doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. prof. 

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

výberových konaní na obsadenie: 

- 1 pracovného miesta odborného asistenta na Klinike detí a dorastu JLF UK 

a UNM,  

- 1 pracovného miesta odborného asistenta na Ústave lekárskej biochémie JLF UK, 

- 1 pracovného miesta odborného asistenta na Ústave molekulovej biológie JLF UK 

a UNM, 

- 2 pracovných miest odborných asistentov na Ústave pôrodnej asistencie JLF UK - 

prijaté uznesenie č. 2/9/2013. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi zobrať na vedomie žiadosť J. 

Dančovej, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo o zanechaní 

štúdia na JLF UK, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh termínov zápisov 

pre všetky študijné programy pre AR 2013/2014 – prijaté uznesenie č. 3/9/2013, 

c) predložila  a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na výplatu 

motivačných štipendií pre študentov 2. – 6. ročníka v LS AR 2012/2013 – prijaté 

uznesenie č. 4/9/2013, 

d) predložila  a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na výšku poplatku 

za promócie (15,00 €) – prijaté uznesenie č. 5/9/2013, 

e) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi zobrať na vedomie návrh na 

možnosť presunu termínu prijímacej skúšky v študijnom programe všeobecné 

lekárstvo aj v dňoch 10. – 13. júna 2013 (žiadosť treba zaslať najneskôr 7 dní pred 

termínom konania prijímacej skúšky), 

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

Hodnotenie predmetov – prijaté uznesenie č. 6/9/2013, 

g) predložila žiadosť MUDr. Pekaroviča – vedeckého sekretára Slovenskej spoločnosti 

všeobecného praktického lekárstva o spoluprácu pri vypracovaní dotazníkov 

študentmi 5. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo, 

h) informovala, že 30. 5. 2013 sa uskutoční v inštruktáž pre dozorné komisie na 

prijímacie konanie. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) informoval o letnej praxi študentov študijného programu verejného zdravotníctva, 

ktorá sa bude realizovať v RÚVZ v Martine pre všetkých študentov 2. ročníka. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) informovala o letnej praxi študentov Lions Austria program „Medical students beyond 

forntiers 2013“. 

  

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predložila odborné stanovisko PZS Humania spol. s r. o. k rozhodnutiu RÚVZ 

v Martine pre uvedenie priestorov objektu „Knižnica a študijno-informačné stredisko 

JLF UK v Martine“ do prevádzky, 

b) predložila správu z kontroly platieb študentov študujúcich v jazyku anglickom – 

samoplatcov za výučbu v AR 2012/2013, 

c) predložila kalkuláciu príjmov a výdavkov za doškoľovacie kurzy k prijímacím 

skúškam v r. 2013 – prijaté uznesenie č. 7/9/2013, 
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d) predložila správu týkajúcu sa priznania motivačných štipendií študentov JLF UK za 

LS AR 2012/2013. Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi priznať motivačné štipendiá 

zatiaľ len pre študentov 2. – 6. ročníka VL, študentom 1. ročníka magisterského 

štúdia, 

e) predložila výzvu  na predkladanie žiadostí o dotácie na rok 2012 podľa § 2 ods. 1 

písm. a) Zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytnutí dotácií v pôsobnosti MZ SR, 

f) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh výzvy na podávanie 

návrhov na pomenovanie objektu na ul. L. Novomeského 7A, 

g) predložila žiadosť kvestorky UK o informáciu o športovej popr. kultúrnej študentskej 

organizácii, ktorá pôsobí na JLF UK v Martine a je financovaná z prostriedkov fakulty 

– dotačných a nedotačných zdrojov, 

h) informovala o rozhodnutí RÚVZ so sídlom v Martine týkajúce sa prerušenia konania 

uvedenia Výdajne stravy JLF UK v Martine na Malej Hore 4A do prevádzky, 

i) informovala, že bolo za JLF UK schválených 9 žiadostí o dotáciu z MZ SR na rok 

2014, 

j) informovala o sprístupnení AKASu JLF UK v Martine počas výučbového a 

skúškového obdobia. 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

a) predložil Výročnú správu o činnosti Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v 

Žiline. 

 

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD. 

a) informovala o príprave akreditačného spisu pre posúdenie spôsobilosti uskutočňovať 

na JLF UK habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v študijnom 

odbore 7.1.21. patologická anatómia a súdne lekárstvo, 

b) informovala, že v spolupráci s KENP bol pripravený a do Nasej Univerzity odoslaný 

materiál o vedecko-vyskumnej činnosti JLF UK v rámci pravidelných prezentácií 

fakúlt.  

 

Ing. Ľubica Červeňová 

a) informovala o stretnutí LF UP v Olomouci a JLF UK v Martine, ktoré sa uskutoční 

v dňoch 7. – 8. 6. 2013.  
 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 
 
 

 

 

V Martine dňa   13. 05. 2013 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


