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Z á p i s n i c a  č. 13/2014 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 23. júna 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Osina, PhD., Ing. Ľ. Červeňová, prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD., doc. RNDr. 

E. Halašová, 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 

Ospravedlnený: I. Majling 
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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 10. júna 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 návrh na vytvorenie partnerstva medzi JLF UK v Martine a UVEA 

Mediklinik – prijaté uznesenie č. 1/13/2014, 

b) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie informáciu o priestupkových 

opatreniach uložených študentom ubytovaným vo VI JLF UK na Novomeského ul. 

a na Hviezdoslavovej ul., 

c) predložil ponuku na bezplatnú propagáciu JLF UK v Martine na portáli www.skoly.sk. 

Vedenie JLF UK navrhlo dekanovi v súčasnosti nevyužiť uvedenú ponuku, 

d) predložil žiadosť spoločnosti AKOM o zaslaní potrebných informácií týkajúcich sa 

výučby kórejskej republiky na Slovensku, 

e) predložil a Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť žiadosť MUDr. E. 

Kavcovej, PhD. o predĺženie pracovnej zmluvy, ktorá jej končí dňom 31. 8. 2014. 

 

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. Ľ. 

Jakušovej, PhD. 

b) informovala o príprave podkladov k spracovaniu „Ročného výkazu o výskumno-

vývojovom a inovačnom potenciáli za rok 2013.  

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť: 

- žiadosť MUDr. Miroslavy Kohútovej, doktorandky dennej formy štúdia o zmenu 

formy doktorandského štúdia od AR 2014/2015; t.j. od 1.9.2014, 

- žiadosť o zmenu školiteľa v študijnom odbore 7.1.10. pediatria pre MUDr. 

Miroslavu Kohútovú od AR 2014/2015; t.j. od 1.9.2014: 

 pôvodný školiteľ: doc. MUDr. M. Čiljaková, PhD. 

 navrhovaný školiteľ: doc. MUDr. Ľubica Jakušová, PhD., 

- žiadosť prof. MUDr. P. Bánovčin, CSc., garanta št. odboru 7.1.10. pediatria 

o zmenu témy dizertačnej práce pre MUDr. Miroslavu Kohútovú, doktorandku 

v študijnom odbore 7.1.10. pediatria od AR 2014/2015, t. j. od 1. 9. 2014: 

 názov pôvodnej témy: „Vplyv aktuálnej glykémie a metabolickej 

kompenzácie na endotelovú funkciu detí s diabetes mellitus typ 1“ 

 názov navrhovanej témy: „Zmena niektorých imunologických parametrov 

u detí s obštrukčným ochorením dýchacích ciest po aplikácii probiotík“, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť MUDr. Moniky Mikulovej o vyradenie z evidencie účastníkov 

špecializačného štúdia v odbore pediatria  na JLF UK z dôvodu preradenia na iné 

http://www.skoly.sk/
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oddelenie na svojom materskom pracovisku  a záujmu zmeniť špecializačný 

študijný odbor, 

- žiadosť MUDr. Dominiky Senkovej  o vyradenie z evidencie účastníkov štúdia 

v odbore pediatria na JLF UK z dôvodu záujmu pokračovať v špecializačnej 

príprave v odbore pediatria na SZU v Bratislave, 

- žiadosť MUDr. Silvie Fečíkovej o zrušenie zaradenia do špecializačného štúdia 

v odbore všeobecné lekárstvo, pretože jej zamestnávateľ neumožní realizovať 

odbornú prax mimo pracoviska, 

c) informoval, že JLF UK získala s platnosťou od 16. 06. 2014 právo uskutočňovať 

špecializačný študijný program maxilofaciálna chirurgia pre zdravotnícke povolanie 

zubný lekár, 

d) informoval o zmene a doplnení  zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch 

zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách 

v zdravotníctve , zmeny nadobúdajú účinnosť 30. 06. 2014, 

e) podal informácie o pozastavení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok pre Rezidentský program, nový dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP: 

04. 07. 2014, 

f) informoval o počtoch potenciálnych účastníkov Rezidentského programu na JLF UK a 

zdravotníckych zariadeniach, ktoré sa zapájajú do výzvy s JLF UK ako spolupracujúci 

subjekt. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) informovala, že sa pedagogickí zamestnanci JLF UK môžu nahlasovať do čestných 

senátov na promócie absolventov študijného programu všeobecné lekárstvo, 

nelekárskych študijných programov (magistri) a UTV dňa 4. júla 2014 a pre 

nelekárske študijné programy (bakalári) dňa 18. júla 2014., 

b) informovala, že 9. 9. 2014 sa uskutoční úvodné sústredenie študentov 1. ročníka, 

c) informovala o návrhoch na Cenu dekana absolventovi JLF UK na slávnostných 

promóciách 4. 7. 2014, 

d) informovala, že slávnostné otvorenie AR 2014/2015 na JLF UK v Martine sa 

uskutoční dňa 23. 9. 2014 – prijaté uznesenie 2/13/2014.  
 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) informoval o súčasnom stave v príprave 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 H. Lihockej, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

– výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia, 

- oznam R. Kveen, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – 

výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia. 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť C. Andreoli, 

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

anglickom o zmenu študijného programu. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predložila návrh rozdelenia výsledku hospodárenia JLF UK v Martine za rok 2013 – 

prijaté uznesenie č. 3/13/2014, 

b) informovala o spôsobe komunikácie a zasielania informácií na pracoviská JLF UK – 

prijaté uznesenie č. 4/13/2014, 
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c) informovala, že Univerzita Komenského už má vyrobené taláre pre dekanov a pedelov 

jednotlivých fakúlt, 

d) informovala, že letné praxe študentov na RÚVZ v Martine budú realizované v AR 

2014/2015 bezodplatne, 

e) informovala, že v AR 2014/2015 bude riadna výučba na RÚVZ v Martine realizovaná 

odplatne – prijaté uznesenie č. 5/13/2014, 

f) predložila návrh spôsobu vyplácania 3 %-ného navýšenia tarifných platov 

u vysokoškolských učiteľov na JLF UK v Martine – prijaté uznesenie č. 6/13/2014,  

g) informovala, že sa pripravujú podklady pre platovú inventúru zamestnancov k 1. 6. 

2014, 

h) informovala, že bol podpísaná zmluva o dielo medzi UK v Bratislave a spoločnosťami 

DevelopNet , s. r. o., a Top Soft BSB, s. r. o. pre predmet zákazky „Dodávka a montáž 

silnoprúdových rozvodov NN a štruktúrovanej kabeláže“, 

i) informovala, že bola podpísaná Zmluva o poskytovaní služieb medzi UK v Bratislave 

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

a zneškodnenie nebezpečného odpadu“, 

j) informovala, že Oddeleniu verejného obstarávania UK v Bratislave boli zaslané 

informácie týkajúce sa kartelov. Na JLF UK v Martine sa do žiadnej verejnej súťaže 

na stavebné práce neprihlásila firma, ktorá by bola súčasťou kartelu, 

k) informovala, že 9. 7. 2014 uskutoční HZZ v Martine dohliadku v budove JLF UK na 

Malej Hore 5. 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

a) predložil návrh možného využitia priestorov v budove teoretických ústavov na Malej 

Hore 4 po presťahovaní Ústavu lekárskej biochémie JLF UK a Ústavu fyziológie JLF 

UK v Martine do Martinského centra pre biomedicínu – prijaté uznesenie č. 

7/13/2014 a prijaté uznesenie č. 8/13/2014, 

b) predložil návrh prerozdelenia príjmov za anglický program do miezd všetkých 

zamestnancov JLF UK v Martine – prijaté uznesenie č. 9/13/2014. 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 

V Martine dňa   24. 6. 2014 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 

 


