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Z á p i s n i c a  č. 9/2014 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 12. mája 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní: prof. MUDr. J. Danko, CSc., doc. RNDr. E. Halašová, PhD., Ing. Ľ. 

Červeňová, prof. MUDr. P. Galajda, CSc., doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., 

mim. prof., doc. MUDr. R. Péčová, PhD., doc. MUDr. O. Osina, PhD., prof. 

MUDr. A. Čalkovská, PhD. 

 

   

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

I. Majling, 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 29. apríla 2014 a konštatoval, že všetky uznesenia sú splnené alebo sa priebežne plnia.  

 

K bodu 2) 

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

a) predložil informáciu riaditeľky VI JLF UK o priebehu 18. ročníka podujatia 

hokejbalového turnaja „Martinský fonendoskop“, konaného v dňoch 25. – 27. 4. 2014  

– prijaté uznesenie č. 1/9/2014, 

b) predložil návrh doc. MUDr. D. Statelovej, CSc. na zmenu štruktúry pedagogických 

a nepedagogických zamestnancov na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie 

JLF UK a UNM – prijaté uznesenie č. 2/9/2014, 

c) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie žiadosť doc. MUDr. Jaroslava 

Horáčka, CSc. o umožnenie zahájenia habilitačného konania pre MUDr. L.  Martínka, 

Ph.D., 

d) predložil žiadosť Thajského kráľovstva vo Viedni o možnosti nominovať jednotlivcov 

a inštitúcie v oblasti zdravotníctva na udelenie ceny princa Mahidola, 

e) predložil pozvánku na konferenciu Quo vadit celoživotné vzdelávanie, ktorá sa 

uskutoční pod záštitou rektora UK prof. RNDr. K. Mičietu, PhD. dňa 25. júna 2014, 

f) predložil žiadosť MZ SR o zaslanie návrhu nominácií na pozíciu člena Vedeckej rady 

Ministerstva zdravotníctva SR – prijaté uznesenie č. 3/9/2014, 

g) informoval, že JLF UK v Martine navštívi prof. Schalow zo Švajčiarska, ktorý sa 

venuje najmä skúmaniu možností reparácie centrálnej nervovej sústavy u pacientov po 

mozgovej príhode a u detí s detskou mozgovou obrnou, 

h) informoval o návšteve zástupcov združenia kórejskej medicíny AKOM, ktorí navštívia 

JLF UK v Martine koncom mája 2014 z dôvodu dojednania spolupráce, 

i) informoval, že dňa 5. 5. 2014 sa na Úrade pre verejné obstarávanie v Bratislave 

prejednávali dva protokoly o výsledku kontroly dodržiavania zákona o verejnom 

obstarávaní na predmet zákazky „Prístrojová technika pre kvapalinovú chromatografiu 

s príslušenstvom“ a na predmet zákazky „Nadstavba a oprava účelového 

zdravotnícko-výchovného zariadenie JLF UK Martin 2“. 

 

K bodu 3) 

prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD. 

a) informovala, že bolo za JLF UK podaných 19 žiadostí o dotáciu VEGA na rok 2015 

a 4 žiadostí o dotáciu KEGA na rok 2015. Jeden návrh projektu KEGA nebol 

podpísaný dekanom fakulty z dôvodu rozporu so závermi prijatými na Porade 

vedúcich ústavov a kliník ohľadne vzdelávania pedagógov na JLF UK,  

b) predložila žiadosť MUDr. Ľ. Martinka, Ph.D. z LF OU v Ostrave o začatie 

habilitačného konania v študijnom odbore chirurgia, 

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

a oponentov MUDr. J. Váňu, PhD. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť návrh o organizačnom zabezpečení a podmienkach prijatia na doktorandské 
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štúdium na JLF UK na AR 2015/2016 a predložiť ho na najbližšie zasadnutie AS JLF 

UK - prijaté uznesenie č. 4/9/2014, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť MUDr. J. Vaľovej o zmenu zaradenia zo 

špecializačného štúdia z odboru gastroenterológia na všeobecné lekárstvo z dôvodu 

zmeny zamestnávateľa, 

c) informoval o konaní výberového konania pre zaradenie lekárov do Rezidentského 

programu (podpora lekárov prvého kontaktu – pediatria a všeobecné lekárstvo), ktoré 

sa uskutočnilo 5. 5. 2014,  

d) informoval o podmienkach zapojenie sa do projektu Rezidentský program pre 

vzdelávanie lekárov prvého kontaktu a o záväzkoch, ktoré by plynuli pri zapojení sa 

do programu  pre JLF UK. Vedenie JLF UK odporučilo  vzhľadom na sumu, ktorou 

by sa musela JLF UK ako verejná vysoká škola spolupodieľať na financovaní projektu 

a tiež vzhľadom na nízky počet záujemcov o zaradenie do programu, v tomto roku sa 

nezapojiť do výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. 

Žiadosti o zaradenie do projektu úspešných účastníkov výberového konania presunúť 

na štátnu vysokú školu - LF SZU v Bratislave a zapojiť sa do rezidentského programu 

vzdelávania lekárov prvého kontaktu až na budúci rok, kedy je prisľúbené 

financovanie z verejných zdrojov (štátneho rozpočtu),  

e) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrhy termínov 

odovzdávania diplomov o špecializácii: 

- 22. máj 2014, 14.00 hod. zasadačka VR – odovzdávanie diplomov o špecializácii 

pre sestry v odbore ošetrovateľská starostlivosť  v psychiatrii – 10 sestier, 

- 19. jún 2014, zasadnutie VR JLF UK – odovzdávanie diplomov o špecializácii 

pre zdravotnícke povolanie lekár v odboroch: otorinolaryngológia, všeobecné 

lekárstvo, pneumológia a ftizeológia. 

 

doc. MUDr. D. Mištuna, PhD. 

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

výberových konaní na obsadenie: 

- 1 funkcie prednostu na Chirurgickej klinike a transplantačnom centre JLF UK 

a UNM,  

- 1 pracovného miesta odborného asistenta na I. internej klinike JLF UK a UNM, 

- 1 pracovného miesta odborného asistenta na Klinike hematológie a transfuziológie 

JLF UK a UNM, 

- 1 pracovného miesta odborného asistenta na Neurologickej klinike JLF UK 

a UNM, 

- 1 pracovného miesta odborného asistenta na Ústave súdneho lekárstva 

a medicínskych expertíz JLF UK a UNM, 

- 1 pracovného miesta výskumného pracovníka v projekte BioMed na Ústave 

patologickej fyziológie JLF UK, 

prijaté uznesenie č. 5/9/2014. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila návrh podmienok prijatia uchádzačov na štúdium v študijných programoch 

1. stupňa, spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre AR 2015/2016 - prijaté 

uznesenie č. 6/9/2014, 

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

pre všetky študijné programy pre AR 2014/2015 – prijaté uznesenie č. 7/9/2014, 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh skúšobných komisií 

štátnych skúšok pre AR 2014/2015 – prijaté uznesenie č. 8/9/2014, 
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d) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť študijné plány pre AR 

2014/2015 – prijaté uznesenie č. 9/9/2014, 

e) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh termínu na 

vykonanie opakovane zapísaných prerekvizitných predmetov, a to do 24.10.2014, 

f) informovala o spôsobe organizovania predštátnicových praxí mimo UNM, 

g) informovala, že je potrebné nahlásiť na Rektorát UK počet ročeniek v jazyku 

slovenskom a anglickom na akademický rok 2014/2015, 

h) predložila vyjadrenie rektora UK k posúdeniu platnosti prihlášky M. Filipskej, 

uchádzačke o vysokoškolské štúdium na JLF UK v Martine, 

i) predložila vyjadrenie rektora UK k posúdeniu žiadosti o zrušenie prihlášky a vrátenie 

poplatku za prijímacie konanie S. Stibilovej, uchádzačky o vysokoškolské štúdium na 

JLF UK v Martine, 

j) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie informáciu z Centra podpory 

študentov so špecifickými potrebami, 

k) predložila poďakovanie za prezentáciu fakulty pri príležitosti 95. výročia založenia 

UK dňa 6. 5. 2014. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť študentov JLF UK 

o predĺženie otváracích hodín AKAS JLF UK počas skúškového obdobia, 

b) predložila žiadosť Victora Gudmundssona, študenta 1. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o odklad platby školného. 

  

K bodu 4) 

Ing. Ľubica Červeňová 

a) informovala, že bola podpísaná Poistná zmluva medzi UK v Bratislave a spoločnosťou 

UNION poisťovňa, a. s. pre predmet zákazky „Komerčné zdravotné pripoistenie pre 

potreby UK v Bratislave“, 

b) predložila oznam o obmedzeniach v Historickej budove UK počas konania 

promočných slávností v súvislosti so stavebnými prácami na Šafárikovom námestí v 

Bratislave, 

c) predložila správu z administratívnej kontroly pre verejné obstarávanie na 

uskutočňovanie stavebných prác na vybudovaní novej výskumno-vývojovej 

a vzdelávacej základne pre modernú výučbu medicíny a nelekárskych študijných 

odborov - MCB, 

d) predložila žiadosť zástupcu Martinského klubu medikov o reklamné predmety JLF UK 

v Martine pre zahraničných študentov, ktorí prichádzajú na profesionálne stáže do 

UNM. Vedenie fakulty odporučilo žiadosť schváliť, 

e) informovala, že na pracoviská JLF UK v Martine bol zaslaný oznam o zaslaní 

podkladov do Ročenky JLF UK v Martine na AR 2014/2015, 

f) informovala, že bola JLF UK v Martine pridelená dotácia na mesiac máj 2014, 

g) informovala, že vo štvrtok 15. 5. 2014 organizuje ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine 

slávnostnú výročnú členskú schôdzu, spojenú s oslavami Dňa matiek a stretnutím 

s bývalými zamestnancami JLF UK, 

h) informovala, že v dňoch 3. – 4. októbra 2014 sa uskutoční zasadnutie Asociácie 

lekárskych fakúlt ČR a SR, ktoré tohto roku organizuje LF UPJŠ v Košiciach, 

i) informovala, že MŠVVaŠ SR vykonáva vládny audit pre projekt č. ITMS: 

26110230066 Zubné lekárstvo – nový študijný program na JLF UK v Martine, 

j) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na zorganizovanie 

športového podujatia „O putovný pohár dekana JLF UK“  – prijaté uznesenie č. 

10/9/2014. 
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K bodu 5) 

prof. MUDr. J. Danko, CSc.  

a) informoval, že v dňoch 13. – 14. júna 2014 sa uskutoční stretnutie vedení LF 

v Martine a Olomouci, 

b) informoval o súčasnom stave súdneho jednania medzi UK v Bratislave a spoločnosťou 

Metrostav SK, a. s. vo veci zaplatenia indexov, 

c) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrhy na menovanie prof. 

MUDr. J. Buchancovej, CSc. a prof. MUDr. J. Buchanca, DrSc. za koordinátorov 

Univerzity tretieho veku pri JLF UK v Martine a Mgr. M. Zanovitovej, PhD. za 

koordinátorku študijného programu Starostlivosť o seniorov v rámci Univerzity 

tretieho veku pri JLF UK v Martine – prijaté uznesenie č. 11/9/2014. 

 

prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc. 

a) informovala, že 19. 05. 2014 sa uskutoční zasadnutie Predsedníctva Akademického 

senátu JLF UK v Martine 

b) informovala, že 26. 05. 2014 sa uskutoční zasadnutie Akademického senátu JLF UK 

v Martine. 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

V Martine dňa   20. 5. 2014 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 

 


