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Z á p i s n i c a  č. 10/2013 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 20. mája 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Halašová, PhD., doc. MUDr. O. Osina, PhD., doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., 

mim. prof., Ing. Ľ. Červeňová 

Ospravedlnení: prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD., 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 06. mája 2013 a konštatoval, že všetky uznesenia sú splnené alebo sa priebežne plnia.  

 

K bodu 2) 

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

a) informoval, že do 31. 5. 2013 sa končí termín na predkladanie návrhov na udelenie 

Prémie za trojročný vedecký ohlas a Prémie za výnimočný vedecký ohlas na jedno 

dielo a do 30. 6. 2013 končí termín na predkladanie návrhov na prémie za najlepšiu 

prácu ŠVK – prijaté uznesenie č. 1/10/2013, 

b) informoval, že 12. 6. 2013 sa uskutoční v Areáli Astronomického a geofyzikálneho 

observatória Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Modre-Piesky športový 

deň rektora UK, 

c) predložil informáciu prof. Ehringera o schválení letnej praxi študentov Lions Austria 

program „Medical students beyond forntiers 2013“, 

d) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť Mgr. I. Jakuboviča 

o predĺženie pracovnej zmluvy do 31. 8. 2014, 

e) informoval, že v súvislosti s prípravou a realizáciou promócií a vydávania dokladov 

absolventom UK je potrebné zabezpečiť a predložiť na Rektorát UK spisovú, študijnú 

agendu ku kontrolám najneskôr tri týždne pred konaním promócie – prijaté uznesenie 

č. 2/10/2013, 

f) predložil ponuku zapojiť sa do 14. ročníka súťaže o Cenu TOP v kategórii študentská 

práca do 5. júna 2013, 

g) podal informácie zo stretnutia ŠČ AS JLF UK, ktoré sa konalo 25. 4. 2013. 
 

K bodu 3) 

doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. prof. v zastúpení prof. MUDr. A. Čalkovskej, PhD.  

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

Ceny dekana za práce publikované v časopisoch s impakt faktorom – doc. RNDr. E. 

Halašovej, PhD. a doc. MUDr. M. Jeseňákovi, PhD., MBA.  

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. v zastúpení prof. MUDr. P. Galajdu, CSc. 

a) za oblasť ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov predložila a Vedenie 

JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť MUDr. K. Kováčikovej o zrušenie zaradenia v odbore vnútorné lekárstvo 

z dôvodu záujmu pokračovať v špecializačnej príprave na SZU v Bratislave 

v odbore nefrológia, 

- žiadosť MUDr. I. Kuzmiakovej o prerušenie štúdia v odbore anestéziológia 

a intenzívnej medicíny z dôvodu nástupu na materskú dovolenku a následne 

rodičovskú dovolenku od 9. 5. 2013, 

- žiadosť MUDr. V. Surovej o prerušenie štúdia v odbore otorinolaryngológia 

z dôvodu nástupu na materskú dovolenku a následne rodičovskú dovolenku od 2. 

5. 2013. 
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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: 

- funkčného miesta docenta na Ústave farmakológie JLF UK,  

- 1 pracovného miesta výskumného pracovníka na I. internej klinike JLF UK 

a UNM - prijaté uznesenie č. 3/10/2013, 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh členov výberových 

komisií pre vypísané výberové konania: 1 pracovné miesto odborného asistenta na 

Klinike detí a dorastu JLF UK a UNM, 1 pracovné miesto odborného asistenta na 

Ústave lekárskej biochémie JLF UK, 1 pracovné miesto odborného asistenta na 

Ústave molekulovej biológie JLF UK a UNM, 2 pracovné miesta odborných 

asistentov na Ústave pôrodnej asistencie JLF UK - prijaté uznesenie č. 4/10/2013, 

c) predložil návrh na spracovanie Výročnej  správy o činnosti JLF UK za rok 2012 

v tlačovej verzii. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila na pripomienkovanie návrh štátnicových komisií pre štátne skúšky pre AR 

2013/2014, 

b) predložila návrh na schválenie predsedov komisií pre štátnu skúšku Obhajoba 

diplomovej práce pre chirurgické disciplíny II v jazyku slovenskom – prof. MUDr. 

Andrej Hajtman, PhD. a pre chirurgické disciplíny v jazyku anglickom - prof. MUDr. 

Ján Švihra, PhD.  korešpondenčným hlasovaním členmi VR JLF (pre AR 2012/2013), 

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

slovenskom a anglickom na akademický rok 2013/2014, 

d) informovala o možnosti účasti na prijímacích skúškach aj tých uchádzačov, ktorí 

v čase konania prijímacej skúšky nepredložia maturitné vysvedčenie z dôvodu 

náhradného termínu konania maturitnej skúšky. Túto skutočnosť musí uchádzač 

o štúdium vopred oznámiť na študijné oddelenie. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť P. Mundiera, 

študenta 1. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo o prerušenie štúdia 

z osobných dôvodov. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) predložila pozvánku z partnerskej Semmelweiss Univerzity v Budapešti na "1st 

Central and Eastern European Regional Meeting", ktorý sa bude konať v dňoch 7. a 8. 

novembra 2013 v Budapešti. 

  

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala, že bola podpísaná zmluva o poskytovaní služieb medzi UK v Bratislave 

a spoločnosťou Presto, s. r. o. pre predmet zákazky „Catering“. JLF UK je zo zmluvy 

vylúčená, 

b) informovala, že bola podpísaná zmluva o poskytovaní služieb medzi UK v Bratislave 

a spoločnosťou DIRECT ONE spol. s r. o. pre predmet zákazky „Práce vo výškach za 

pomoci horolezeckej techniky – umývanie okien“. JLF UK je zo zmluvy vylúčená, 

c) informovala, že na Rektorát UK boli zaslané údaje týkajúce sa rozpočtu výnosov 

a nákladov na rok 2013, 

d) informovala, že v nadväznosti na vydaný predpis Príkaz rektora UK č. 4/2013 

k vykonávaniu I. etapy predbežnej finančnej kontroly na UK v Bratislave, je potrebné 
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pred založením POBJ do systému SOFIA vyplniť písomne kontrolný list a zaslať 

k odsúhlaseniu zodpovednému zamestnancovi, 

e) predložila návrh na doplnenie časti Ročenky pre akademický rok 2013/2014 týkajúcej 

sa histórie JLF UK v Martine. Dekan JLF UK poveril členov vedenia, aby do 31. 5. 

2013 predložili návrhy na doplnenie údajov za svoje úseky do uvedenej tabuľky – 

prijaté uznesenie č. 5/10/2013, 

f) informovala, že do 31. 5. 2013 sa môžu zasielať pripomienky k návrhu 

novelizovaného znenia Štatútu UK – prijaté uznesenie č. 6/10/2013, 

g) informovala o príprave návrhu rozpočtu pre rok 2014, 

h) informovala, že JLF UK spoločne s firmou GEONET invest, a. s. podali návrh na 

vklad predmetu kúpy - pozemky priľahlé k budove bývalého dekanátu na ul. 

Záborského 2 na Správu katastra Martin, 

i) predložila návrhy na pomenovanie novopostaveného objektu na ul. L. Novomeského, 

v ktorom sídlia pracoviská JLF UK (AKAS, ÚIT, Simulačné výučbové centrum). 

Vedenie JLF UK vybralo do fakultného hlasovania o názve celkom šesť zo štrnástich 

návrhov – prijaté uznesenie č. 7/10/2013. 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

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

v dňoch 7. – 8. 6. 2013. 

 

prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. 

a) informovala o výsledkoch volieb do zamestnaneckej časti AS JLF UK, 

b) informovala o termíne zasadnutia Akademického senátu JLF UK, ktoré sa uskutoční 

31. 5. 2013.  

 

Ing. Ľubica Červeňová 

a) informovala, že zamestnanci môžu pri zahraničných služobných cestách využívať 

komerčné poistenie centrálne vysúťažené u poisťovne UNION. Preplatenie iného 

poistenie pri vyúčtovaní nie je možné. 
 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 
 
 

 

 

V Martine dňa   24. 05. 2013 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


