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Z á p i s n i c a  č. 20/2013 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 04. novembra 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Osina, PhD., prof. MUDr. A. Čalkovská, doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

     PhD., Ing. Ľ. Červeňová 

Ospravedlnení: prof. MUDr. P. Galajda, CSc., doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. prof. 

 

 

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 21. októbra 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 ponuku JCI – Slovakia o možnosti predkladania nominácií do súťaže 

„Študentská osobnosť Slovenska“ pre školský rok 2012/2013 – prijaté uznesenia č. 

1/20/2013, 

b)  predložil pozvánku na národný seminár, ktorý pod záštitou generálneho riaditeľa 

Sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR a v spolupráci s Národným tímom bolonských 

expertov organizuje SAAIC - Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania 

– prijaté uznesenia č. 2/20/2013, 

c) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie vzor odpovede organizácie 

SACCME na list prezidenta SLK MUDr. M. Kollára, 

d) informoval, že Hodnotiaca komisia MŠVVaŠ SR prehodnotila sporné vedecké 

publikácie evidované v CREPC v roku 2011, 

e) predložil žiadosť prorektora UK doc. Pekára o stanovisko k listu prof. Plavčana, 

generálneho riaditeľa Sekcie VŠ týkajúceho sa uskutočňovania vysokoškolského 

vzdelávania na dvoch LF UK v spolupráci s nórskou stranou – prijaté uznesenie č. 

3/20/2013. 
 

K bodu 3) 

prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD.  

a) informovala, že riešitelia projektov KEGA majú povinnosť predložiť ročné správy do 

12. novembra 2013 na Referát vedecko-výskumnej činnosti JLF UK, 

b) informovala, že riešitelia končiacich projektov KEGA majú povinnosť predložiť 

záverečné správy resp. ukončiť riešenie projektov záverečnými oponentúrami do 16. 

januára 2014, 

c) informovala, že riešitelia projektov VEGA majú povinnosť predložiť aktualizácie 

riešiteľských kolektívov na rok 2014 do 9. decembra 2013 na Referát vedecko-

výskumnej činnosti JLF UK, 

d) informovala, že riešitelia projektov VEGA majú povinnosť vyplniť formulár čerpania 

dotácie VEGA za rok 2013 do 17. januára 2014 a predložiť na Referát vedecko-

výskumnej činnosti JLF UK, 

e) informovala, že riešitelia končiacich projektov VEGA majú povinnosť predložiť 

záverečné správy resp. ukončiť riešenie projektov záverečnými oponentúrami do 16. 

januára 2014, 

f) informovala, že riešitelia Grantov UK majú povinnosť predložiť záverečné správy o 

ich riešení za rok 2013 do 12. decembra 2013. 

 

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

a) za oblasť ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov predložila a Vedenie 

JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. P. Böszörményiho, lekára 2. konziliárnej ambulancie, UN L- 

Pasteura Košice, za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia 

v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, 
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- menovanie Mgr. Ľ. Madejovej, vedúcej sestry, psychiatrické odd. FNsP Prešov, za 

školiteľku pre sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská 

starostlivosť v psychiatrii, 

- menovanie Z. Škorvánkovej, sestry, psychiatrické odd. FNsP Žilina, za školiteľku 

pre sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť 

v psychiatrii, 

- menovanie Bc. Ľ. Telesnickej, staničnej sestry, psychiatrické odd. FNsP Prešov, za 

školiteľku pre sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská 

starostlivosť v psychiatrii, 

- menovanie Mgr. E. Růžičkovej, sestry pri lôžku, Psychiatrická nemocnica 

Kremnica, za školiteľku pre sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore 

ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii, 

- menovanie Mgr. N. Vichrovej, sestry, psychiatrické odd. FNsP F. D. R. Banská 

Bystrica, za školiteľku pre sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore 

ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii, 

- menovanie Z. Groschovej, vedúcej sestry, detské odd. PN Kremnica, za školiteľku 

pre sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť 

v psychiatrii, 

- menovanie Bc. S. Prokšejovej, MBA, námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť 

Psychiatrická liečebňa Plešivec, za školiteľku pre sestry zaradené do 

špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii, 

- menovanie H. Fábryovej, sestry, KTVaCCH JLF UK a UNM, za školiteľku pre 

sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť 

v odboroch chirurgie, 

- menovanie PhDr. D. Chanátovej, odborného zástupcu ADOS Charitas, Prešov, za 

školiteľku pre sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská 

starostlivosť v komunite, 

- menovanie Mgr. A. Kovaľovej, riaditeľky, ADOS  Charitas, Spišská Nová Ves, za 

školiteľku pre sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská 

starostlivosť v komunite, 

- menovanie Bc. M. Garekovej, sestry, ADOS Charitas, Levoča, za školiteľku pre 

sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť v 

komunite, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť MUDr. A. Šitinovej, zaradenej do špecializačného štúdia v odbore 

neonatológia dňa 13. 3. 2012 o vyradenie z evidencie z dôvodu záujmu 

pokračovať v štúdiu na LF SZU v Bratislave, 

- žiadosť Mgr. Z. Kocúrovej, zaradenej do špecializačného štúdia v odbore 

ošetrovateľská starostlivosť v komunite dňa 1. 10. 2013 o zrušenie zaradenia 

z dôvodu ukončenia pracovného pomeru.  

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na vylúčenie A. 

Zubekovej, študentky 3. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo z dôvodu 

nevykonania skúšky z opakovane zapísaného predmetu Anatómia 3. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- návrh na vylúčenie M. Juríčkovej, študentky 2. ročníka študijného programu 

ošetrovateľstvo z dôvodu nevykonania opakovane zapísaných prerekvizitných 

predmetov do 21. 10. 2013, 

- návrh na vylúčenie P. Ilavskej, študentky 2. ročníka študijného programu 

ošetrovateľstvo z dôvodu nevykonania opakovane zapísaných prerekvizitných 

predmetov do 21. 10. 2013, 
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b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi zobrať na vedomie oznam V. 

Strakovej, študentky 2. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo o zanechaní 

štúdia na JLF UK, 

c) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosti Mgr. J. Kohútovej, 

Mgr. K. Pischovej a Mgr. E. Moštenanovej o ukončenie rigorózneho konania 

a vrátenie poplatku, 

d) informoval o súčasnom stave novej stránky Univerzity Komenského v Bratislave a jej 

súčastí, 

e) informoval o priebehu tvorby reklamného filmu o Jesseniovej lekárskej fakulte UK v 

Martine. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi zobrať na vedomie oznam Ole 

Andreas Svendsen, študenta 4. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – 

výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia na JLF UK, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť Ole Andreas 

Svendsen, študenta 4. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – výučba 

v jazyku anglickom o vrátenie školného, 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť Ole Gunar 

Oksnes,  študenta  1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo výučba 

v jazyku anglickom o uznanie predmetu Základy prvej pomoci,  

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

Christine Steine Jensen, študentky 3. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo výučba v jazyku anglickom pre nesplnenie požiadaviek JLF UK v Martine,  

e) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť Vegard Berg, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné  

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o skorší zápis po prerušení štúdia, 

- žiadosť Cariny Gustaffson, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o skorší zápis po prerušení štúdia, 

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

študujúcich v jazyku anglickom o prenájom priestorov na Malej Hore 4 dňa 

20.11.2013. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predložila návrh Špecifík JLF UK v Martine k ich uplatneniu na úrovni MŠVVaŠ SR 

pri rozdeľovaní finančných prostriedkov ŠR na rok 2014 prostredníctvom RUK – 

prijaté uznesenie č. 4/20/2013, 

b) informovala, že nadobudla účinnosť Kúpna zmluva na kúpu pozemkov v lokalite Malá 

Hora v Martine so zámerom vybudovať na uvedených pozemkoch celistvý areál – 

Campus JLF UK a bola vykonaná úhrada prvej splátky, 

c) informovala o rozpise bežnej dotácie na október 2013, 

d) informovala o príspevku na hlavné jedlá študentom a zamestnancom, 

e) informovala o úprave dotácie v kategórii mzdy, 

f) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi zobrať na vedomie predbežnú 

kalkuláciu príjmov a výdavkov na činnosť UTV pri JLF UK v Martine v AR 

2013/2014 k 30. 6. 2013, 

g) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh rozpočtu 

Koordinačného výboru študentov na AR 2013/2014,  

h) informovala o pridelení finančných prostriedkov zodpovedným riešiteľom projektov 

APVV, 

i) informovala o Oznámení poistnej udalosti (pracovný úraz), ktorá vznikla v kuchyni ŠJ 

VI JLF UK v Martine na ul. Novomeského 7 zamestnankyni Z. Donovalovej, 
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j) informovala, že na Rektorát UK bola zaslaná súhrnná správa o zákazkách s nízkou 

hodnotou za obdobie 3. štvrťroku 2013, 

k) informovala o účtovnej závierke za JLF UK k 30. 9. 2013, 

l) informovala, že dňa 5. novembra 2013 sa uskutoční na VI JLF UK 4. ročník 

dobročinného podujatia Univerzity Komenského v Bratislave „Univerzitná kvapka 

krvi“, 

m) informovala o metodickom pokyne tajomníka JLF UK č. 9/2013 týkajúcom sa procesu 

vystavovania požiadaviek na objednávku, kontrolných listov, uzatvárania zmlúv 

a zadávania zákaziek pre účely zverejnenia v profile UK, 

n) informovala o Príkaze rektora UK č. 3/2013, v zmysle ktorého je v súlade s § 111 ods. 

2 Zákonníka práce potrebné  zabezpečiť hromadné čerpanie dovolenky v čase od 23. 

12. 2013 do 31. 12. 2013 – prijaté uznesenie č. 5/20/2013, 

o) informovala, že sa pripravujú podklady pre vypracovanie Plánu verejného 

obstarávania za JLF UK v Martine na rok 2014, 

p) informovala, že 31. 01. 2014 sa v hoteli Turiec uskutoční lekársky ples (XIX. Medický 

ples a XV. Turčiansky lekársky ples), 

q) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie upozornenie na povinnosti 

Prijímateľa NFP týkajúce sa hlavne nahlasovania všetkých zmien a skutočností, ktoré 

majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP (príloha č. 1 Všeobecné 

zmluvné podmienky, čl. 8, ods. 2), 

r) informovala, že prezident SR I. Gašparovič vymenoval v Prezidentskom paláci nových 

profesorov, medzi ktorými bol aj prof. MUDr. M. Adamkov, CSc., 

s) informovala o zámere JUDr. R. Madeja, PhD., právneho zástupcu JLF UK v spore so 

spoločnosťou Metrostav SK, a. s., podať návrh, aby si konajúci súd vyžiadal výsledky 

z daňovej kontroly týkajúcej sa pohľadávok uplatnených v súdnom spore, 

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

a spoločnosťou N-SALE service, s. r. o. pre predmet zákazky „Pneuservisné služby 

pre UK v Bratislave“, 

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

CLEAN TONER, s. r. o. pre predmet zákazky „Náplne do tlačiarní pre projekty EÚ 

UK“, 

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

a spoločnosťou KO&KA, spol. s r. o. pre predmet zákazky „Tlačiarenské a grafické 

služby pre UK v Bratislave“, 

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

a spoločnosťou Presto, s. r. o. pre predmet zákazky „Zabezpečenie cateringových 

služieb pre UK v Bratislave“, 

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

REMKO s. r. o. pre predmet zákazky „Osobné ochranné pracovné pomôcky pre UK“, 

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

SORETA-TAMPOPRINT, s. r. o. pre predmet zákazky „Marketingové predmety pre 

UK v Bratislave“, 

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

SCP Papier, a. s. pre predmet zákazky „Papier pre UK v Bratislave“, 

aa) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh rozdelenia výsledku 

hospodárenia JLF UK v Martine za rok 2012 – prijaté uznesenie č. 6/20/2013, 

bb) predložila správu z kontroly na mieste na projekt „Systém komplexného hodnotenia 

kvality pedagogického procesu a vedecko-výskumnej práce na JLF UK v Martine“, 

cc) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie vyhodnotenie námietok auditovanej 

osoby k Predbežnej čiastkovej správe z vládneho auditu A515, K3379, 

dd) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie záznam o kontrole prihlasovania 

a odhlasovania zamestnancov do registra poistencov a sporiteľov starobného 

dôchodkového sporenia, 
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ee) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie záznam o kontrole pokladničnej 

hotovosti, 

ff) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť o odkúpenie stĺpu 

s elektrickým vedením v k. ú. Sklabinský Podzámok, nakoľko je postavený na cudzom 

pozemku, 

gg) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na vypísanie 

výberových konaní a návrh členov výberových komisií pre nasledovné výberové 

konania – prijaté uznesenie č. 7/20/2013: 

- funkčné miesto docenta v študijnom odbore patologická anatómia a súdne 

lekárstvo na Ústave súdneho lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK a UNM, 

- funkčné miesto docenta v študijnom odbore chirurgia na Neurochirurgickej 

klinike JLF UK  a UNM, 

- funkčné miesto docenta v študijnom odbore verejné zdravotníctvo na Ústave 

verejného zdravotníctva JLF UK, 

- pracovné miesto odborného asistenta na Internej klinike – Gastroenterologickej 

JLF UK a UNM, 

- 2 pracovné miesta výskumných pracovníkov v projekte „Kompetenčné centrum 

pre výskum a vývoj v oblasti diagnostiky a terapie onkologických ochorení“ na 

Ústave lekárskej biochémie JLF UK, 

hh) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh, aby výkon činnosti 

pedela zabezpečovali v nevyhnutnom prípade študenti JLF UK. 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

a) predložil výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok „Podpora 

budovanie výskumno-vývojových centier pre inteligentnú špecializáciu“ pre OP 

Výskum a vývoj, 

b) informoval o súčasnom stave výstavy Martinského centra pre biomedicínu (II. etapa). 

Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi zabezpečiť prevod finančných prostriedkov na 

preukázanie potrebnej finančnej spoluúčasti JLF UK na projekte, 

c) podal informácie z pracovného stretnutia týkajúceho sa prerokovania Predbežnej 

čiastkovej správy č. A515, K3379 s p. Gogorovou, zastupujúcou KPMG Slovensko, s. 

r. o., 

d) informoval o nutnosti upraviť štatistiku študentov JLF UK v Martine, tak aby za 

zhodovali údaje v AIS2 s vygenerovanými údajmi z CRŠ – prijaté uznesenie č. 

8/20/2013. 

 

doc. MUDr. Renata Péčová, PhD. 

a) informovala, že je potrebné aktualizovať zloženie Disciplinárnej komisie JLF UK 

v Martine – prijaté uznesenie 9/20/2013.  

 

Ing. Ľubica Červeňová 

a) informovala, že z dôvodu uplynutia obdobia Dlhodobého zámeru JLF UK je potrebné 

spracovať dlhodobý zámer na obdobie rokov 2014 – 2019. 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

V Martine dňa   11. 11. 2013 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


