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Z á p i s n i c a  č. 23/2013 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 16. decembra 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní: prof. MUDr. J. Danko, CSc., prof. MUDr. P. Galajda, CSc., doc. MUDr. D. 

Mištuna, PhD., mim. prof., doc. MUDr. O. Osina, PhD., prof. MUDr. A. 

Čalkovská, PhD., doc. RNDr. E. Halašová, PhD., Ing. Ľ. Červeňová, doc. 

MUDr. R. Péčová, 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 03. decembra 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 a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie ponuku na príspevky do 

pripravovanej knižnej publikácie pri príležitosti 95. výročia založenia Univerzity 

Komenského. 
 

K bodu 3) 

prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD.  

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na udelenie Ceny  

dekana za práce publikované v časopisoch s impakt faktorom: doc. MUDr. M. 

Javorkovi, PhD., 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh programu XVIII. 

Fakultnej vedeckej konferencie, ktorá sa uskutoční 6. 2. 2014 – prijaté uznesenie č. 

1/23/2013. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť: 

- žiadosť MUDr. L. Kočvarovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.10. pediatria o prerušenie doktorandského štúdia na dobu 20 mesiacov, 

t. j. od 1. 1. 2014 do 31. 8. 2015 z dôvodu čerpania materskej a rodičovskej 

dovolenky,  

- žiadosť o zmenu školiteľa v študijnom odbore 7.1.21. patologická anatómia 

a súdne lekárstvo pre MUDr. Ivanu Komárekovú, doktorandku dennej formy 

štúdia. Návrh podaný školiteľom študijného odboru, prof. MUDr. F. 

Novomeským, PhD.: 

pôvodný školiteľ: prof. MUDr. F. Novomeský, PhD., 

navrhovaný školiteľ: doc. MUDr. Ľubomír Straka, PhD., 

- žiadosť o zmenu témy dizertačnej práce pre RNDr. Evu Blahovcovú, doktorandku 

dennej formy v študijnom odbore 7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická 

biochémia: 

pôvodný názov: „Štúdium subpopulácií kmeňových buniek a ich využitie 

v klinickej praxi“ 

navrhovaný názov: „Význam apoptotickej signálnej dráhy pri rozvoji liekovej 

rezistencie vybraných nádorových buniek“ 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. A. Dzugasovej, primárky oddelenia AIM, Nemocnica 

Krompachy, za školiteľku pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia 

v odbore anestéziológia a intenzívna medicína na JLF UK v Martine, 
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c) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť MUDr. A. 

Kivaderovej o zrušenie zaradenia do špecializačného štúdia z dôvodu neprebratia si 

dokladov a dlhodobého pobytu v zahraničí, 

d) podal informácie o plánovaných akciách špecializačného štúdia v mesiaci január 2014: 

- 07. – 24. 01. 2014   Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore 

diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy – 1. časť, 

- 08. – 09. 01. 2014   Kurz právnych predpisov – kurz sociálneho lekárstva 

a organizácie zdravotníctva, 

- 20. – 24. 01. 2014 1. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská starostlivosť v 

komunite, 

- 20. – 31. 01. 2014 Školiaci kurz pre prvý rok štúdia v  odbore ultrazvuk 

v gynekológii a pôrodníctve, 

- 20. – 31. 01. 2014  Záverečný školiaci kurz v odbore verejné zdravotníctvo pred 

špecializačnou skúškou, 

- 27. – 31. 01. 2014 1. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská starostlivosť 

v odbore, 

- 27. – 31. 01. 2014 1. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská starostlivosť 

v odboroch chirurgie, 

- 27. 01. – 7. 02. 2014  Školiaci kurz na záver spoločného internistického kmeňa. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť I. Domagela, 

študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku 

anglickom o uznanie predmetu Lekárska biológia I. absolvovaného 

v predchádzajúcom štúdiu, 

b) predložila a Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť žiadosť I. Domagela, 

študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku 

anglickom o uznanie predmetu Lekárska biológia II. absolvovaného 

v predchádzajúcom štúdiu. 

 

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

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

komisií pre výberové konania: 

- na obsadenie funkčného miesta docenta v odbore farmakológia na Ústave 

farmakológie JLF UK, 

- na obsadenie funkčného miesta docenta v odbore biológia na Ústave lekárskej 

biológie JLF UK, 

- na obsadenie funkčného miesta docenta v odbore normálna a patologická 

fyziológia na Ústave patologickej fyziológie JLF UK a UNM, 

- na obsadenie dvoch pracovných miest odborných asistentov na Ústave 

mikrobiológie a imunológie JLF UK, 

- na obsadenie jedného pracovného miesta odborného asistenta na Ústave verejného 

zdravotníctva JLF UK, 

- na obsadenie 1 pracovného miesta výskumného pracovníka v projekte 

„Kompetenčné centrum pre výskum a vývoj v oblasti diagnostiky a terapie 

onkologických ochorení“ na Ústave lekárskej biochémie JLF UK, 

prijaté uznesenie č. 2/23/2013. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) informovala, že vedúcim ústavov a kliník JLF UK bude zaslaný oznam s presnými 

inštrukciami k príprave informačných listov predmetov pre akreditáciu študijných 

programov všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo. 
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doc. MUD. O. Osina, PhD. 

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť T. Dírerovej, 

študentky 3. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo o prerušenie štúdia zo 

zdravotných dôvodov od 16. 12. 2013 do 31. 8. 2014. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predložila Záznam o kontrole pokladničnej hotovosti k 30. 11. 2013. Kontrolou neboli 

zistené žiadne nedostatky, 

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

Drevona Group s. r. o. pre predmet zákazky „Nábytok do kancelárií a učební pre UK“, 

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

ITES Vranov, s. r. o. pre predmet zákazky „Laboratórny nábytok pre UK v 

Bratislave“, 

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

N-SALE service, s. r. o. pre predmet zákazky „Nákup pneumatík“, 

e) informovala, že bola podpísaná Rámcová dohoda medzi UK v Bratislave 

a spoločnosťou Cestovná kancelária Millennium Travel, s. r. o. pre predmet zákazky 

„Komplexné zabezpečenie cestovných dokladov a súvisiacich služieb“, 

f) informovala, že bola podpísaná Zmluva o poskytovaní služby medzi UK v Bratislave 

a spoločnosťou TRÓN SLOVAKIA s. r. o. pre predmet zákazky „Odvoz 

a zneškodnenie nebezpečného odpadu“, 

g) informovala o plnení bodu 25 (rozhodnutie o prerušení štúdia, vylúčení zo štúdia 

a ďalších rozhodnutí – formálna a vecná stránka) v súlade s Príkazom dekana JLF UK 

v Martine č. 25/2013 Plánu kontrolnej činnosti JLF UK v Martine na rok 2013, 

h) predložila návrh zabezpečenia prevádzky (otváranie a zatváranie budov, distribúcia 

pošty) počas vianočných a novoročných sviatkov – prijaté uznesenie č. 3/23/2013, 

i) informovala, že na RUK bol zaslaný prehľad študentov JLF UK, ktorým vznikla 

povinnosť platiť školné v AR 2013/2014. Prehľad je potrebný pre zabezpečenie 

odvodu finančnej čiastky (3 % z vymeriavacieho základu) do Fondu rozvoja UK. 

Vzhľadom k skutočnosti, že JLF UK musí aj naďalej zabezpečovať finančnú 

spoluúčasť pri realizácii 26 projektov spolufinancovaných zo ŠF EÚ, požiadal dekan 

fakulty rektora UK o vydanie rozhodnutia, aby výnosy zo školného za študentov 

študujúcich v jazyku anglickom, boli výnosom fakulty, 

j) informovala, že JLF UK v súlade s podmienkami Kolektívnej zmluvy uzatvorenej so 

zástupcami ZO OZ JLF UK v Martine na rok 2013, zabezpečila fakulta nákup 

darčekových poukážok pre zamestnancov JLF UK, 

k) informovala, že bola podpísaná Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre 

zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. 

o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 

2014, 

l) predložila návrh plánu verejného obstarávania UK na rok 2014 za JLF UK v Martine – 

prijaté uznesenie č. 4/23/2013, 

m) informovala o pripravovanom projekte SEPA, v rámci ktorého je okrem iného 

nevyhnutné zabezpečiť konverziu všetkých účtov na tvar IBAN, 

n) informovala o výsledku kontroly verejného obstarávania na predmet zákazky 

„Vybudovanie novej vzdelávacej základne pre výučbu medicíny a nelekárskych 

študijných programov – stavebné práce“ pre projekt kód ITMS 26250120048, 

o) informovala o pozastavení zápisu vkladu pozemkov v lokalite Malá Hora, z dôvodu 

doplnenia potrebných dokumentov – prijaté uznesenie č. 5/23/2013, 

p) predložila usmernenie na uplatnenie Smernice dekana č. 31/2013 Riadenie 

dokumentácie kvality v systéme manažérstva kvality v agende Kancelárie európskych 
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a národných projektov (ďalej aj “KENP”) JLF UK v Martine – prijaté uznesenie č. 

6/23/2013. 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

a) informoval, že bola zrušená súťaž na obstaranie technológii v rámci projektu 

BIOMED, z dôvodu prihlásenia len jedného uchádzača (podmienka – výber z min. 3 

uchádzačov). 

 

prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. 

a) informovala, že 11. 12. 2013 zasadala Etická komisia JLF UK, na ktorej sa schválilo 

53 žiadostí o granty UK.  

 

prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie informáciu o odovzdávaní ocenení 

v rámci projektu Študentská osobnosť Slovenska za akademický rok 2012/2013. 

Študentskou osobnosťou roka v kategórii Lekárske vedy a farmácia je MUDr. Juraj 

Sokol, doktorand Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine. 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 
 

 

V Martine dňa   18. 12. 2013 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 

 

 


