
1 

 

 

 
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE 

Malá Hora 4A, 036 01  Martin 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a  č. 21/2014 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 15. decembra 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Péčová, PhD., doc. MUDr. O. Osina, PhD., Ing. Ľ. Červeňová, , doc. RNDr. E. 

Halašová, PhD., prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc., doc. MUDr. D. Mištuna, 

PhD., mim.     prof. 

   

Prizvaní:  prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc., predsedníčka AS JLF UK  

 K. Gyalogová, podpredsedníčka 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 24. novembra 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 ponuku od Singapursko-

stredoeurópskej obchodnej komory na možnú spoluprácu, 

b) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie ponuku od A. J: Trust educational 

consultancy na možnú spoluprácu, 

c) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie ponuku od AccuraScience na možnú 

spoluprácu v rámci Biomedicínskeho centra. 

 

K bodu 3) 

prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc. 

a) informovala, že doktorandi dennej formy štúdia, vedeckí a výskumní zamestnanci do 

30 rokov môžu podávať žiadosti o Grant UK na rok 2015 na Referát vedecko-

výskumnej činnosti do 15.12.2014, 

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

dotácie VEGA za rok 2014 do 16. januára 2015 a predložiť finančné správy na Referát 

vedecko-výskumnej činnosti JLF UK, 

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

záverečné správy a záverečné oponentské konania do 16. januára 2015, 

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

záverečné správy a záverečné oponentské konania do 16. januára 2015. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť: 

- žiadosť MUDr. E. Šnircovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom odbore 

7.1.26. klinická farmakológia o povolenie zahraničného študijného pobytu na 

Klinike detskej a adolescentnej psychiatrie a Oddelení lekárskej farmakológie 

Istambulskej lekárskej fakulty Univerzity v Istambule (Turecko) v období od 1. 2. 

2015 do 31. 5. 2015, 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť MUDr. M. Matiščákovej, doktorandky externej formy štúdia v 

študijnom odbore 7.1.10. pediatria o prerušenie štúdia na dobu 3 rokov, t. j. od 

1. 1. 2015 do 31. 12. 2018 z dôvodu čerpania MD a RD, 

- žiadosť Mgr. Ivany Medveďovej, doktorandky dennej formy štúdia v 

študijnom odbore 7.3.2. farmakológia o prerušenie štúdia na dobu 1 roka; t.j. 

od 1. 12. 2014 do 30. 11. 2015 zo zdravotných dôvodov,  

c) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na odmenu za 

úspešné vedenie a ukončenie doktorandského štúdia obhajobou dizertačnej práce 

v dennej forme a zamestnanca JLF UK v externej forme podľa Sadzobníka odmien – 

prijaté uznesenie č. 1/21/2014, 
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d) informoval o rozhodnutí rektora UK vo veci zníženia školného za doktorandské 

štúdium Ing. M. Furjelovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom odbore 

7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia na AR 2014/2015 o odpustení 

školného v plnej výške, 

e) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť Mgr. M. 

Jonasíkovej o zanechanie rigorózneho konania na JLF UK,  

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. O. Pirochová, vedúca lekárka novorodeneckého úseku a JISN, 

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s., za školiteľku pre lekárov 

zaradených do špecializačného štúdia v odbore neonatológia na JLF UK 

v Martine, 

- menovanie MUDr. D. Mazanovej, praktickej lekárky pre dospelých Dolné 

Vestenice, za školiteľku pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia 

v odbore všeobecné lekárstvo na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. Bc. B. Ťažkého, vedúceho lekára súdno-lekárskeho 

a patologicko-anatomického pracoviska, ÚDZS Banská Bystrica, za školiteľa pre 

lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore súdne lekárstvo na JLF UK 

v Martine, 

- menovanie MUDr. A. Gavela, primára, súdno-lekárske a patologicko-anatomické 

pracovisko, ÚDZS Poprad, za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného 

štúdia v odbore súdne lekárstvo na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. V. Vyhnalkovej, primárky, súdno-lekárske a patologicko-

anatomické pracovisko, ÚDZS Košice, za školiteľku pre lekárov zaradených do 

špecializačného štúdia v odbore súdne lekárstvo na JLF UK v Martine, 

- menovanie M. Mačtovej, dipl. d. sestry, OTK JLF UK a UNM, za školiteľku pre 

sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť 

v odboroch chirurgie na JLF UK v Martine, 

- menovanie I. Petrekovej, sestry, Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a 

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

ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie na JLF UK v Martine, 

- menovanie Mgr. A. Siakeľovej, sestry, OTK JLF UK a UNM, za školiteľku pre 

sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť 

v odboroch chirurgie na JLF UK v Martine, 

g) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť zrušenie zaradenia MUDr. 

M. Hanzalovej do špecializačného štúdia v odbore zdravotnícky management a 

financovanie na JLF UK, 

h) predložil plán vzdelávacích akcií na január 2015: 

- 12. 1. – 16. 1. 2015 Modul teoretickej prípravy I. časť v rámci odboru 

zdravotnícky manažment a financovanie 

- 12. 1. – 20. 2. 2015  Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore 

diabetológia a poruchy látkovej premeny a výživy 

- 12. 1. – 6. 2. 2015 Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore 

hematológia  a transfuziológia 

- 12. 1. -  6. 2. 2015 Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore 

pneumológia a ftizeológia 

- 12. 1. – 16. 1. 2015   I. vzdelávacia aktivita v rámci špecializačného štúdia 

v odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite 

- 13. 1. – 14. 1. 2015 Kurz právnych predpisov 
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- 19. 1. – 30. 1. 2015   Školiaci kurz v 1. roku špecializačného štúdia v odbore 

ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve 

- 19. 1. – 23. 1. 2015   IV. vzdelávacia aktivita v rámci špecializačného štúdia 

v odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii 

- 12. 1. – 16. 1. 2015   I. vzdelávacia aktivita v rámci špecializačného štúdia 

v odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii 

- 30. 1. – 2. 2. 2015 Špecializačná skúška v odbore dermatovenerológia. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh zverejnenia 

základných informácií z VP č. 22/2014 – Podmienky prijatia na štúdium na JLF UK 

pre AR 2015/2016 na webovej stránke fakulty,  

b) predložila návrh nového výberového predmetu do výučby – Komunikácia v klinickej 

praxi v LS AR 2014/2015 pre študentov 5. a 6. ročníka štúdia študijného programu 

všeobecné lekárstvo výučba v jazyku slovenskom a anglickom – prijaté uznesenie č. 

2/21/2014, 

c) informovala, že boli zaslané žiadosti študentov JLF UK o odpustenie platby školného 

za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia rektorovi UK v súlade so Smernicou rektora č. 

19/2013, 

d) informovala, že termín konania štátnej skúšky z predmetu Pediatria bude v komisii 

prof. MUDr. P. Bánovčina, CSc. v dňoch 12. a 13.1.2015. 

  

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť L. Policianovej, 

študentky 2. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo o prerušenie štúdia na JLF 

UK z rodinných dôvodov od 5. 12. 2014 do 1. 9. 2015. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD.  

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi zobrať na vedomie: 

- oznam S. Svenkeruda, študenta 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia na JLF UK, 

- oznam N. Wasera, študenta 1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – 

výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia na JLF UK, 

- oznam E. S. Solheim, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom (program 1 + 5) o zanechaní štúdia na JLF 

UK, 

- oznam S. Ferizi, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – 

výučba v jazyku anglickom (program 1 + 5) o zanechaní štúdia na JLF UK, 

- oznam M. Jelassi, študenta 1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – 

výučba v jazyku anglickom (program 1 + 5) o zanechaní štúdia na JLF UK, 

- oznam I. H. Weiner, študentky 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 I. Tangedal, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o predĺženie prerušenia štúdia na JLF UK, 

- žiadosť B. Carlsen,  študenta 1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

– výučba v jazyku anglickom o predĺženie prerušenia štúdia na JLF UK, 

c) informovala, že na základe žiadosti doc. Pekára, prorektora UK bolo na Rektorát UK 

zaslané stanovisko k žiadosti rodičov U. a J. Samulákových vo veci opätovného 

zaradenia ich syna do 1. ročníka. Vedenie JLF UK podporilo rozhodnutie dekana 

fakulty o vylúčení študenta  z dôvodu neplnenia si študijných povinností,  
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d) predložila návrh vnútorného predpisu Smernica o platobných podmienkach študentov 

študujúcich v jazyku anglickom na JLF UK v Martine – prijaté uznesenie č. 

3/21/2014. 

 

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

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

pre vypísané výberové konania na obsadenie 1 pracovného miesta odborného asistenta 

na Neurochirurgickej klinike JLF UK a UNM, 1 pracovného miesta výskumného 

pracovníka na Ústave lekárskej biológie JLF UK a 1 pracovného miesta odborného 

asistenta na kratší pracovný čas na Ústave pôrodnej asistencie JLF UK (zastupovanie 

počas RD Mgr. Z. Škodovej, PhD.) – prijaté uznesenie č. 4/21/2014, 

b) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie plán výberových konaní na rok 2015,  

c) informoval, že sa pripravujú podklady pre spracovanie cieľov kvality JLF UK na rok 

2015, 

d) informoval o pripravovanom spôsobe jednotného hodnotenia pedagogického procesu 

študentmi na Univerzite Komenského v Bratislave. Vedenie JLF UK zobralo 

informáciu na vedomie. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala, že na RUK bol zaslaný prehľad študentov JLF UK v Martine a prehľad 

doktorandov JLF UK v Martine, ktorým vznikla povinnosť platiť školné v AR 

2014/2015. Prehľad je potrebný pre zabezpečenie odvodu finančnej čiastky (3 % 

z vymeriavacieho základu) do Fondu rozvoja UK. Vzhľadom k skutočnosti, že JLF 

UK musí naďalej zabezpečovať finančnú spoluúčasť pri realizácii 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, 

b)  predložila návrh zabezpečenia prevádzky (otvorenie a zatváranie budov, distribúcia 

pošty) počas vianočných a novoročných sviatkov – prijaté uznesenie č. 5/21/2014, 

c) predložila návrh plánu verejného obstarávania UK na rok 2015 za JLF UK v Martine – 

prijaté uznesenie č. 6/21/2014, 

d) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie pokyn tajomníka týkajúci sa 

platobnej inštrukcie prijímania platieb (v prospech účtov JLF UK) vydaný v súlade 

s Usmernením Štátnej pokladnice č. 2/2014 zo dňa 18. 11. 2014, 

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

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

projekty EÚ“ 

f) informovala, že bola vysúťažená firma na predmet zákazky „ Zákonné poistenie 

motorových vozidiel“. Víťazom VO sa stala spoločnosť ASTRA a. s., Bratislava, 

g) predložila Záznamy z interných kontrol (pokladničná hotovosť, domová kniha, platby 

študentov študujúcich v jazyku anglickom atď.) vykonaných na JLF UK v Martine,  

h) informovala, že na základe požiadavky MŠVVaŠ SR bola zúčtovaná záloha na 

špecializované výučbové zariadenia VVŠ k 30. 11. 2014, 

i) informovala, že na pracoviská JLF UK boli zaslané pokyny k predkladaniu dokladov 

k ročnej účtovnej závierke za rok 2014, 

j) informovala o rozpise dotácie na december 2014 na dofinancovanie vyplatených 

sociálnych štipendií a príspevku na hlavné jedlá, 

k) informovala, že bola poukázaná dotácia na sociálne štipendia do výšky upraveného 

rozpočtu na programe 0771501, 

l) informovala o priebehu dozorného auditu na JLF UK v rámci manažérstva kvality, 

ktorý sa uskutočnil 26. 11. 2014, 
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m) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie rozdelenie neúčelových finančných 

prostriedkov v podprograme – Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj, 

n) informovala o výhre HK Slávia Medik Martin v zápase 10. kola 2. ligy v hádzanej 

žien, 

o) informovala o usmernení týkajúcom sa dokumentácie k pokladničným dokladom 

v SAPe, 

p) predložila návrh vnútorného predpisu Organizačný poriadok Centrálneho zverinca – 

prijaté uznesenie č. 7/21/2014, 

q) informovala, že dňa 18. 12. 2014 sa uskutoční kolaudačné konanie na stavbu 

„Martinské centrum pre biomedicínu – I. etapa“, 

r) informovala a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie výsledok ex ante kontroly 

zákazky „Chemikálie pre vedu a výskum“ zo strany ASFEU, v rámci ktorej boli 

identifikované nezrovnalosti s odporúčaniami n ich odstránenie, 

s) informovala, že bola rektorovi UK zaslaná žiadosť o vydanie rozhodnutia 

o nepotrebnosti hnuteľného majetku (pozemkov a budov na Sklabinkej 26 

a Kalinčiakovej 2, 

t) informovala, že boli na ASFEU zaslané dokumenty v súvislosti s Vládnym auditom č. 

A597, K3743 k projektu “Zubné lekárstvo – nový študijný program na JLF UK 

v Martine, 

u) informovala, že ak sa vykonávajú kontroly inštitúciami resp. úradmi priamo na 

pracoviskách JLF UK v Martine, musia byť vopred nahlásené dekanovi fakulty – 

prijaté uznesenie č. 8/21/2014, 

v) informovala o ponuke možnosti absolvovania akreditovaného vzdelávacieho kurzu za 

účelom získania odbornej spôsobilosti na ochranu zvierat používaných na vedecké 

alebo vzdelávacie účely. 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. J. Danko, CSc. 

a) predložil žiadosť prof. MUDr. B. Sániovej, PhD. o začatie disciplinárneho konania 

voči študentovi 1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo na JLF UK 

v Martine z dôvodu porušenia disciplíny počas výučby – prijaté uznesenie č. 

9/21/2014. 

 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie výsledky streleckej súťaže 

„Vianočná muška 2014“. 

 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

V Martine dňa   19. 12. 2014 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 

 


