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Z á p i s n i c a  č. 2/2014 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 27. januára 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Osina, PhD., doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. prof., doc. RNDr. E. 

Halašová, PhD., prof. MUDr. P. Galajda, CSc., Ing. Ľ. Červeňová 

Ospravedlnená: prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD. 

 

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

M. Kendra, podpredseda 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 13. januára 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 list M. Kováča, vedúceho SEKU 

Taipei týkajúci sa spolupráce JLF UK s Univerzitou v Taipei, 

b) predložil návrh rámcových kritérií na získanie titulu docent a profesor na UK 

v Bratislave, ktoré bude schvaľovať VR UK dňa 3. februára 2014 – prijaté uznesenie 

č. 1/2/2014, 

c) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie návrh pripomienok k Dlhodobému 

zámeru UK na obdobie 2014 – 2024 za JLF UK v Martine, 

d) informoval: 

- o súčasnom stave v príprave výstavby Martinského centra pre biomedicínu (II. 

etapa), 

- o zrušení súťaže na obstaranie technológii v rámci projektu BIOMED, z dôvodu 

prihlásenia len jedného uchádzača (podmienka – výber z min. 3 uchádzačov), 

e) opakovane informoval o problematike vyplácania motivačných štipendií študentom 

JLF UK – prijaté uznesenie č. 2/2/2014. 

 

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. RNDr. P. 

Kubatkovi, PhD., doc. MUDr. Ľ. Strakovi, PhD., MUDr. J. Krajčovičovi, PhD., 

b) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie predbežný návrh programu na 

zasadnutie VR JLF UK v Martine, 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť zloženie garančných 

skupín študijných odborov v 3. stupni štúdia, pre habilitačné a vymenúvacie konania 

na JLF UK v Martine – prijaté uznesenie č. 3/2/2014. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť: 

- žiadosť o zmenu školiteľa v študijnom odbore 7.1.7. chirurgia pre MUDr. O. 

Havránka, doktoranda externej formy štúdia: 

Pôvodný školiteľ: prof. MUDr. J. Kliment, CSc., 

Navrhovaný školiteľ: doc. MUDr. Jan Krhut, PhD.  

- žiadosť MUDr. M. Plevu, doktoranda externej formy štúdia v študijnom odbore 

7.1.4. vnútorné choroby o písanie písomnej časti k dizertačnej skúške v jazyku 

českom, 
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b) predložil návrh termínu na XXXV. Študentskej vedeckej konferencie (29. apríl 2014), 

c) informoval, že 28. januára 2014 sa uskutoční zasadnutie komisie pre prípravu 

komplexnej akreditácie, 

d) predložil kalkuláciu ubytovania a cestovného na konferenciu Orpheus, 

e) informoval, že 4. – 5. 2. 2014 sa uskutoční Kurz metodológie vedeckej práce pre 

doktorandov dennej a externej formy štúdia, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť:  

- menovanie MUDr. M. Babčáka, PhD., primára Interného oddelenia FNsP Prešov, 

za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore vnútorné 

lekárstvo na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. B. Dudášikovej, primárky Detského oddelenia, Dolnooravská 

nemocnica s poliklinikou Dolný Kubín, za školiteľku pre lekárov zaradených do 

špecializačného štúdia v odbore  pediatria na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. V. Ferianca, lekára II. ženskej kliniky LF UK a UNB, za 

školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore ultrazvuk v 

gynekológii a pôrodníctve na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. J. Galáda, lekára GYNPOR, s. r. o., Sliač, za školiteľa pre 

lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore ultrazvuk v gynekológii a 

pôrodníctve na JLF UK v Martine, 

g) podal informácie o plánovaných akciách špecializačného štúdia v mesiaci február 

2014: 

- 03. 02. – 07. 02. 2014 – Školiaci kurz v prvom roku štúdia v odbore anestéziológia 

a intenzívna medicína, 

- 03. 02. – 07. 02. 2014 – Ošetrovateľská starostlivosť v komunite – II. vzdelávacia 

aktivita, 

- 03. 02. – 14. 02. 2014 – Modul molekulová biológia v gynekológii a pôrodníctve, 

- 03. 02. – 14. 02. 2014 – Školiaci kurz v treťom roku špecializačného štúdia 

v odbore pediatria, 

- 07. 02. 2014 – Ukončenie spoločného internistického kmeňa, 

- 08. 02. , 15. 02., 22. 02. 2014 – Modul teoretickej prípravy 1. časť – zdravotnícky 

manažment a financovanie – skupina zaradených ku dňu  1. 10. 2013, 

- 17. 02. 2014 – Špecializačná skúška v odbore diabetológia, poruchy látkovej 

premeny a výživy, 

- 20. 02. 2014 – Špecializačná skúška v odbore otorinolaryngológia, 

- 24. 02. – 7. 03. 2014 – Modul endoskopia v gynekológii a pôrodníctve, 

h) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh dodatku č. 1 

k vnútornému predpisu č. 13/2012 Smernica dekana  JLF UK o výške úhrady za 

ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, v súvislosti so stanovením úhrady za 

špecializačný študijný program pre zdravotnícke povolanie lekár a zubný lekár 

zdravotnícky manažment a financovanie – prijaté uznesenie č. 4/2/2014, 

i) informoval, že Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov ku dňu 

31. januára 2014 podáva nasledujúce žiadosti o akreditáciu špecializačných študijných 

programov určených pre zdravotnícke povolanie:  

LEKÁR: 

- onkológia v urológii - odborný garant: prof. MUDr. Jána Kliment, CSc., 

- súdne lekárstvo -  odborný garant prof. MUDr. František Novomeský, PhD., 

- klinická alergológia a imunológia – odborný garant doc. MUDr. Miloš Jeseňák, 

PhD. MBA. 

ZUBNÝ LEKÁR: 

- maxilofaciálna chirurgia – odborný garant doc. MUDr. Dagmar Statelová, PhD. 

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

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh cieľov kvality JLF 

UK na rok 2014 – prijaté uznesenie č. 5/2/2013, 

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

komisií pre vypísané výberové konania: 

- vedúci Ústavu mikrobiológie a imunológie JLF UK, 

- riaditeľ Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti diagnostiky a terapie 

onkologických ochorení JLF UK, 

- docent v študijnom odbore vnútorné choroby na Klinike pracovného lekárstva 

a toxikológie JLF UK a UNM, 

- docent v študijnom odbore lekárska, klinická a farmaceutická biochémia na Ústave 

lekárskej biochémie JLF UK,  

- asistent na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a UNM, 

- profesor v študijnom odbore verejné zdravotníctvo na Ústave verejného 

zdravotníctva JLF UK. 

prijaté uznesenie č. 6/2/2014. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

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

- oznam Lisa M. Knudsen, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné 

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

- Brigitte M. Brattelid, 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 žiadosti: 

- Rune Hagerupa študenta  1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – 

výučba v jazyku anglickom o uznanie predmetov získaných v  predchádzajúcom 

neukončenom štúdiu na JLF UK, 

- Habibullah Arabzada,  študenta  1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o uznanie predmetu Histológia 

a embryológia (1), 

c) informovala, že 18. 2. 2014 sa uskutoční výberové konanie na študijné pobyty a stáže 

v rámci programu ERASMUS+. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť I. Závadskej, študentky 4. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o predĺženie prerušenia štúdia do 26. 5. 2014, 

- žiadosť E. Matúšovej, študentky 3. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o prerušenie štúdia zo zdravotných dôvodov, do 31. 8. 2014, 

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

predsedu komisie pre predmet obhajoba diplomovej práce pre chirurgické disciplíny 

II. v jazyku slovenskom a predsedu komisie pre predmet obhajoba diplomovej práce 

pre chirurgické disciplíny v jazyku anglickom a člena uvedených komisií – prijaté 

uznesenie č. 7/2/2013,  

c) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie návrh na organizáciu letnej praxe 

v LS AR 2013/2014, 

d) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh zmluvy o odbornej 

pomoci medzi JLF UK a Fakultnou nemocnicou s poliklinikou v Žiline, 

e) informovala, že riaditeľovi UNM bol zaslaný oznam o obsadenosti prednáškových 

miestností v Univerzitnej nemocnici Martin, 

f) informovala, že sa pripravuje zmluva s lekármi, ktorí zabezpečujú výučbu predmetu 

Rodinné lekárstvo. 
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doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) informoval o súčasnom stave v príprave filmu o Jesseniovej lekárskej fakulte UK v 

Martine, 

b) informoval, že Microsoft oznámil ukončenie podpory pre operačný systém Windows 

XP a kancelársky balík Office 2003 k 8.4.2014. Po tomto termíne nebude možné 

aktualizovať software o nové bezpečnostné záplaty a nebude možné pri inštalácii 

stiahnuť aktualizácie. Oba sw budú predstavovať nezanedbateľné bezpečnostné riziko 

pre celú počítačovú sieť JLF, ktoré sa bude postupom času zvyšovať. Vzhľadom 

k bezpečnosti siete JLF budú v apríli po uvedenom dátume odpojené počítače 

s operačným systémom Windows XP od internetovej siete. Na celej JLF sa jedná 

spolu o 280 PC. Na základe návrhu UIT bude potrebné urobiť reinštaláciu operačného 

systému, doplnenie hardware alebo výmenu celých počítačov. Predpokladaná  suma, 

potrebná na zabezpečenie siete JLF je 58 780 €. Upgrade počítačov zabezpečí UIT 

v troch etapách podľa priority a bude prebiehať počas celého roku 2014. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľubica Červeňová 

a) informovala, že bol vydaný VP č. 1/2014 Smernica rektora UK v Bratislave – Dodatok 

č. 2 k vnútornému predpisu č. 9/2009 Smernici rektora UK, ktorou sa vydáva Platový 

poriadok UK v Bratislave, 

b) informovala o odvode do Štipendijného fondu JLF UK zo školného študentov za 

prekročenie štandardnej dĺžky štúdia, resp. za súbežné štúdium v AR 2013/2014, 

c) predložila a Vedenie JLF UK v Martine odporučilo dekanovi schváliť návrh 

vnútorného predpisu Smernica dekana JLF UK na kontrolu požívania alkoholických 

nápojov a iných omamných látok – prijaté uznesenie č. 8/2/2014, 

d) predložila a Vedenie JLF UK v Martine odporučilo dekanovi schváliť návrh 

vnútorného predpisu Cenník za poskytovanie doplnkových služieb – Kopírovanie 

a tlač na multifunkčných zariadeniach AKAS a ÚIT pre pracoviská JLF UK – prijaté 

uznesenie č. 9/2/2014, 

e) informovala, že boli spracované údaje o členení nespotrebovaných finančných 

prostriedkov z roku 2012 a 2013 pre potreby MŠVVaŠ SR, 

f) informovala, že s účinnosťou od 27. januára 2014 sa zriaďuje stavenisko pre stavbu 

Martinského centra pre biomedicínu, 

g) predložila žiadosť Mgr. A. Trylčovej z Evanjelickej spojenej školy Martin o prenájom 

telocvične JLF UK – prijaté uznesenie č. 10/2/2014, 

h) informovala, že na základe oznámenia JUDr. J. Lantaya, vedúceho Oddelenia 

verejného obstarávania RUK, si môže JLF UK urobiť prieskum pre predmet zákazky 

„Pracovná zdravotná služba“ sama a vybrať tak vlastného dodávateľa, 

i) informovala o spôsobe preplácania parkovného zamestnancom JLF UK, ktorí chodia 

do Univerzitnej nemocnice Martin učiť, resp. vybavovať agendu, 

j) informovala o výške výsledku hospodárenia za rok 2013, 

k) predložila prehľad tvorby a použitia prostriedkov Sociálneho fondu JLF UK v Martine 

za rok 2013 a požiadavku predsedu ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine naplánovať 

na rok 2014 finančné prostriedky na nákup obytného prívesu zo Sociálneho fondu JLF 

UK  – prijaté uznesenie č. 11/2/2014, 

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

EUROSWEET, s. r. o. pre predmet zákazky „Reprezentačný fond pre UK v 

Bratislave“, 

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

a spoločnosťou HASHO spol. s r. o. pre predmet zákazky „Oprava a údržba hydrantov 

a prenosných hasiacich prístrojov“. 
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K bodu 5) 

prof. MUDr. J. Danko, CSc. 

a) informoval, že 31. januára 2014 sa v hoteli Turiec uskutoční Lekársky ples 2014, 

b) informoval, že za JLF UK v Martine bola zaslaná nominácia prof. MUDr. K. Javorku, 

DrSc. do odborovej rady APVV pre lekárske vedy . 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

V Martine dňa   30. 01. 2014 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


