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Z á p i s n i c a  č. 14/2014 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 7. júla 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 23. 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 a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie návrh doc. MUDr. Yvetty Mellovej, 

CSc., vedúcej Ústavu anatómie JLF UK na úpravu priestorov Ústavu fyziológie JLF 

UK a Ústavu lekárskej biochémie JLF UK po ich presťahovaní sa do nových 

priestorov, 

b) predložil výzvu na predkladanie žiadostí o projekt „Inštitucionálna spolupráca medzi 

vysokými školami“ v rámci Štipendijného programu EHP Slovensko, 

c) predložil list z Odboru vysokoškolského vzdelávania MŠVVaŠ SR týkajúci sa 

preskúmania rozhodnutia dekana JLF UK v Martine o neprijatí prihlášky na štúdium 

na JLF UK po termíne. Jednou z podmienok prijatia na štúdium je zaslanie prihlášky 

do 28. 2. 2014 na študijný program VL ako v jazyku anglickom tak aj v jazyku 

slovenskom. Na základe uvedených skutočností nie je možné akceptovať prihlášku 

podanú 2. 4. 2014,  

d) informoval, že Komisia pre prijímacie konanie na UK v Bratislave, JLF v Martine pre 

akademický rok 2014/2015 na svojom zasadnutí dňa 7. 7. 2014 odporučila dekanovi 

JLF UK na základe počtu zaslaných návratiek do 4. 7. 2014 posunúť hranicu prijatých 

uchádzačov v študijnom programe všeobecné lekárstvo na 146 uchádzačov 

s minimálnym počtom 134 bodov, v študijnom programe zubné lekárstvo na hranicu 

11 uchádzačov s minimálnym počtom 144 bodov, v študijnom programe 

ošetrovateľstvo na hranicu 25 uchádzačov s minimálnym počtom 51 bodov, 

v študijnom programe verejné zdravotníctvo na hranicu 18 uchádzačov s minimálnym 

počtom 51 bodov a v študijnom programe pôrodná asistencia na hranicu 23 

uchádzačov s počtom minimálne 51 bodov – prijaté uznesenie č. 1/14/2014, 

e) predložil žiadosti vysokoškolských učiteľov nad 70 rokov o predĺženie ich pracovných 

pomerov na 1 rok a to od 1. septembra 2014 do 31. augusta 2015 – prijaté uznesenie 

č. 2/14/2014. 

 

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: MUDr. E. Paulusovej 

a prof. MUDr. M. Adamkovovi, CSc., 

b) informovala o pilotnom projekte AK pod názvom „Špičkové vedecké tímy vysokých 

škôl na Slovensku“ – prijaté uznesenie č. 3/14/2014.  

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť: 

- žiadosť Ing. Z. Gavliakovej, doktorandky dennej formy štúdia o súhlas so 

zahraničným pobytom na Ústave otorinolaryngológie Univerzitnej kliniky Carla 

Gustava v Drážďanoch (Nemecko) v termíne od 2. 9. 2013 do 2. 12. 2014, 
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- žiadosť Mgr. A. Kapinovej, doktorandky dennej formy štúdia o súhlas so 

zahraničným pobytom v Laboratóriu Biologického ústavu LF MU v Brne 

v termíne od 1.10.2014 do 30.11.2014 

- žiadosť Mgr. E. Hečkovej, doktorandky dennej formy štúdia o súhlas so 

zahraničným pobytom na Medizinische Universität Wien, Centrum excelentnosti 

magnetickej rezonancie v termíne od 1.8.2014 do 31.1.2015, 

- žiadosť MUDr. A. Mešťaníkovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.4. vnútorné choroby o zanechanie doktorandského štúdia z dôvodu 

zmeny študijného programu a prijatia na študijný program 7.1.3. normálna a 

patologická fyziológia v rámci prijímacieho konania na AR 2014/2015, 

- žiadosť RNDr. K. Gerenyiovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia o prerušenie 

doktorandského štúdia na dobu 3 rokov; t.j. od 1.9.2014 do 31.8.2017 z dôvodu 

čerpania materskej a rodičovskej dovolenky, 

- žiadosť MUDr. S. Jelena, doktoranda externej formy štúdia v študijnom odbore 

7.1.20. anestéziológia a resuscitácia o prerušenie doktorandského štúdia na dobu 1 

roka; t.j. od 1.9.2014 do 31.8.2015 z rodinných dôvodov, 

- žiadosť MUDr. M. Hrtánkovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.9. gynekológia a pôrodníctvo o predĺženie prerušenia doktorandského 

štúdia na dobu 8 mesiacov; t.j. od do 31.8.2015 z dôvodu čerpania materskej a 

rodičovskej dovolenky, 

- vylúčenie MUDr. E. Gondovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.9. gynekológia a pôrodníctvo z dôvodu neodpovedania na výzvu na 

zápis po prerušení zo dňa 9.6.2014, 

b) predložil a Vedenie JLF UK v Martine odporučilo dekanovi schváliť návrh na odmenu 

za úspešné vedenie a ukončenie doktorandského štúdia obhajobou dizertačnej práce 

v dennej forme podľa Sadzobníka odmien. 

- prof. MUDr. F. Novomeskému, PhD. – ukončenie obhajobou dizertačnej práce 

MUDr. M. Janíka, denná forma  – obhajoba sa uskutočnila 26.6.2014, 

- doc. MUDr. Ľ. Strakovi, PhD. - ukončenie obhajobou dizertačnej práce MUDr. 

MI. Komárekovej, denná forma – obhajoba sa uskutočnila 26.6.2014, 

prijaté uznesenie č. 4/14/2014, 

c) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie prehľad návratiek prijatých 

uchádzačov na PhD. štúdium v AR 2014/2015, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť MUDr. E. Mikloška o vyradenie z evidencie účastníkov špecializačného 

štúdia v odbore vnútorné lekárstvo  na JLF UK z dôvodu záujmu pokračovať 

v špecializačnej príprave v odbore vnútorné lekárstvo na SZU v Bratislave, 

- žiadosť MUDr. E. Kepičovej o vyradenie z evidencie účastníkov špecializačného 

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

príprave v odbore pediatria na SZU v Bratislave, 

e) informoval, že JLF UK 3. 7. 2014 odovzdala žiadosť o nenávratný finančný príspevok 

na projekt Rezidentský program pre lekárov prvého kontaktu na JLF UK v Martine. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) informovala, že dňa 11. 7. 2014 sa uskutoční zasadnutie Komisie pre nahliadnutie do 

testov (zaevidovaných bolo 6 žiadostí o nahliadnutie do testov),  

b) informovala o príprave podkladových materiálov pre komisiu na posúdenie žiadostí 

o preskúmanie rozhodnutí dekanov fakúlt o neprijatí na štúdium, ktorá zasadne dňa 

24. 7. 2014. 
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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 S. 

Axelssona, študenta 3. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – výučba 

v jazyku anglickom o zanechaní štúdia.  

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh výberových komisií 

pre vypísané výberové konania: 

- 1 pracovné miesto odborného asistenta na Neurologickej klinike JLF UK a UNM, 

- 2 pracovné miesta odborných asistentov na Gynekologicko-pôrodníckej klinike 

JLF UK a UNM, 

- 1 pracovné miesto odborného asistenta na Ústave farmakológie JLF UK, 

- 1 funkčné miesto docenta v študijnom odbore lekárska, klinická a farmaceutická 

biochémia na Ústave lekárskej biochémie JLF UK, 

- 4 pracovné miesta na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK 

a UNM, 

- 2 pracovné miesta lektorov na kratší pracovný čas na Ústav verejného 

zdravotníctva JLF UK,  

prijaté uznesenie č. 5/14/2014, 

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

výberového konania na funkciu prednostu Kliniky hematológie a transfuziológie JLF 

UK a UNM – prijaté uznesenie č. 6/14/2014, 

c) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie záznam o vykonaní vnútornej 

kontroly na JLF UK v Martine v súlade s Plánom kontrolnej činnosti na rok 2014, 

d) informovala o rozpise bežnej dotácie na mesiac júl 2014, ktorá bola poukázaná na účet 

JLF UK, 

e) informovala, že sa pripravujú podklady k účtovnej závierke k 30. 6. 2014, 

f) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie prehľad čerpania zostatkov na 

Zostatkovom účte k 26. 6. 2014, 

g) predložila žiadosť doc. MUDr. Slavomíra Nosáľa, PhD. o vykonanie preventívnej 

údržby, pravidelným servisovaním a nákupom náhradných dielov k prístrojom 

obstaraným z prostriedkov ŠF EÚ. Informovala Vedenie JLF UK, že JLF UK rozdelila 

na pracoviská všetky disponibilné zdroje z dotácií a z vlastných výnosov a nemá 

vytvorené žiadne rezervy na úhradu finančných nárokov a ďalších požiadaviek na 

tovary a služby. Objem finančných prostriedkov JLF UK rozpísaných na pracoviská je 

konečný a je určený na zabezpečenie bežnej prevádzky a chodu pracovísk, 

h) informovala, že od 1. 9. 2014 sa príspevok na jedlo nemení a zostáva vo výške 1 €,  

i) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie správu o činnosti HK Slávia Medik 

Martin za sezónu 2013/2014, 

j) informovala, že bol podpísaná rámcová zmluva medzi UK v Bratislave a spoločnosťou 

Tibor Varga TSV Papier pre predmet zákazky „Čistiace a hygienické prostriedky pre 

UK v Bratislave“, 

k) 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, 

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

Malej Hore 5. 
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K bodu 5) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala, že na pôde JLF UK v Martine sa bude v dňoch 7. – 11. 7. 2014 konať 

Martinská detská letná univerzita. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. a prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD. 

a) informovali, že Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine má možnosť predstaviť 

svojich najúspešnejších doktorandov v septembrovom čísle časopisu Naša univerzita. 

Vedenie JLF UK podporuje návrh dekana fakulty predstaviť nasledovných 

doktorandov: MUDr. J. Sokola, MUDr. M. Janíka, MUDr. M. Samoša, MUDr. D. 

Čierny, MUDr. E. Kúdelu. 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 

V Martine dňa   17. 7. 2014 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 

 


