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Z á p i s n i c a  č. 6/2014 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 25. marca 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Mištuna, PhD., mim. prof., doc. RNDr. E. Halašová, PhD., Ing. Ľ. Červeňová, 

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

Ospravedlnený: doc. MUDr. O. Osina, 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 10. marca 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 pozvánku na stretnutie garantov a riešiteľov aktivít projektu Univerzitný 

vedecký park UK, 

b) preložil žiadosť PhDr. J. Nemcovej, PhD. o finančnú podporu zahraničnej služobnej 

cesty. Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť pracovnú cestu do Turecka za 

podmienky, že náklady súvisiace s touto cestou budú hradené z ústavných peňazí, 

c) predložil a Vedenie zobralo na vedomie ponuku na spoluprácu medzi JLF UK 

v Martine a Kenskou republikou, 

d) predložil ponuku na spoluprácu medzi JLF UK v Martine a Kórejskou republikou. 

Vedenie JLF UK odporučilo ponuku na možnú spoluprácu predložiť na najbližšie 

zasadnutie AS JLF UK v Martine – prijaté uznesenie č. 1/6/2014, 

e) informoval o zverejnení výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty 

VEGA a KEGA so začiatkom riešenia v roku 2015 – prijaté uznesenie č. 2/6/2014, 

f) predložil žiadosť R. Chorozovej o preskúmanie rozhodnutia o vylúčení so štúdia. 

Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť vylúčenie zo štúdia, 

g) predložil žiadosť prof. MUDr. M. Mokáňa, DrSc., FRCP Edin, prednostu I. internej 

kliniky JLF UK a UNM o schválenie 1 pracovného miesta asistenta – prijaté 

uznesenie č. 3/6/2014, 

h) predložil žiadosť prof. MUDr. M. Tatára, CSc., vedúceho Ústavu patologickej 

fyziológie JLF UK o schválenie miesta vedeckého pracovníka v rámci projektu 

BioMed Martin – prijaté uznesenie č. 4/6/2014, 

i) predložil žiadosť prof. MUDr. P. Kubisza, DrSc., prednostu Kliniky hematológie a 

transfuziológie JLF UK a UNM o schválenie miesta odborného asistenta – prijaté 

uznesenie č. 5/6/2014, 

j) predložil žiadosť MVDr. D. Čokášovej, PhD. o možnosti prijatia do zamestnania, 

k) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie prehľad realizovaných verejných 

obstarávaní na JLF UK v Martine jednotlivými odborne spôsobilými osobami 

a odporučilo, aby problematika VO bola naďalej zabezpečovaná internými 

zamestnancami, 

l) podal informácie zo zasadnutia Kolégia rektora UK, ktoré sa konalo dňa 24. marca 

2014, týkajúce sa: 

- motivačných štipendií pre doktorandov doktorandského štúdia, 

- návrhu metodiky delenia dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2014, 

- SWOT analýzy, 

- Univerzitného vedeckého parku UK, 

- novej webovej stránky UK, 

- kontrola stavu prác na komplexnej akreditácii, 

- dlhodobého zámeru UK. 
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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. J. 

Višňovskému, CSc., mim. prof., MVDr. S. Bálentovej, PhD. a Ing. M. Furjelovej,  

b) informovala o pridelení finančných prostriedkov na projekty VEGA a KEGA na rok 

2014  

c) informovala, že bola zverejnená výzva na podávanie žiadostí o dotácie na nové 

projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2015. Termín predkladania žiadostí je do 

24. 4. 2014, 

d) informovala, že bola zverejnená výzva na podávanie žiadostí o dotácie na nové 

projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2015. Termín prekladania žiadostí je do 

24. 4. 2014, 

e) informovala, že boli Literárnemu fondu v zmysle výzvy zaslané monografie prof. 

MUDr. A. Čalkovskej, PhD. a doc. MUDr. J. Višňovského, CSc., mim. prof., 

f) informovala, že boli spracované a zaslané na Rektorát UK podklady do Výročnej 

správy UK za rok 2013, 

g) predložila požiadavku p. prorektora Meška na predloženie nominácie kandidátov z UK 

pre príslušné vedné oblasti a oblasti umeleckej činnosti pre účely registrov CREPC a 

CREUC. Vedenie JLF UK navrhlo nominovať doc. MUDr. M. Šutovskú, PhD. za 

členku komisie na účely Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti – prijaté 

uznesenie č. 6/6/2014, 

h) informovala o príprave podkladov pre komplexnú akreditáciu za JLF UK v Martine. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť: 

- žiadosť MUDr. P. Šumichrastovej, doktorandky dennej formy v študijnom odbore 

7.1.9. gynekológia a pôrodníctvo o zmenu témy dizertačnej práce: 

 názov pôvodnej témy: „Fajčenie a tehotnosť“ 

 názov navrhovanej témy: „Fajčenie – vplyv na tehotnosť a choroby 

prsníka“, 

- žiadosť MUDr. J. Haličku, doktoranda dennej formy štúdia v študijnom odbore 

7.1.3. normálna a patologická fyziológia o odpustenie školného za prekročenie 

štandardnej dĺžky štúdia, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť:  

- žiadosť MUDr. G. Belákovej o vyradenie z evidencie účastníkov štúdia v odbore 

vnútorné lekárstvo z dôvodu pokračovať v odbore reumatológia na LF SZU 

v Bratislave,  

- žiadosť MUDr. J. Mikuša o vyradenie z evidencie účastníkov štúdia v odbore 

vnútorné lekárstvo z dôvodu pokračovať v inom špecializačnom odbore na LF 

SZU v Bratislave, 

- žiadosť MUDr. M. Hudeca o  vyradenie z evidencie účastníkov štúdia v odbore 

ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve z vážnych zdravotných dôvodov, 

- žiadosť MUDr. K. Matušíkovej o zmenu zaradenia z odboru vnútorné lekárstvo do 

odboru gastroenterológia, 

c) podal informácie o plánovaných akciách špecializačného štúdia v mesiaci apríl 2014: 

- 31. 03. 2014 – 4. 4. 2014 Školiaci kurz na záver spoločného chirurgického kmeňa, 

- 01. 04. – 30. 04. 2014 Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore 

                                         infektológia, 
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- 07. 04. – 30. 05. 2014  Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore 

                                         anestéziológia a intenzívna medicína, 

- 14. 04. – 25. 04. 2014  Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore 

                                         všeobecné lekárstvo, 

- 28. 4. 2014  Špecializačná skúška v odbore pneumológia a 

                                         ftizeológia, 

- 29. 4. 2014  Špecializačná skúška v odbore všeobecné lekárstvo, 

d) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť o vypísanie 

výberového konania na miesto lektora na I. internej klinike JLF UK a UNM, 

e) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť termíny vzdelávacích 

aktivít v rámci odboru zdravotnícky manažment a financovanie (pre zaradených od 01. 

02. 2014 – primári UNM) 

navrhnuté termíny:  16. 05. 2014 (piatok) – 10 hodín, 

23. 05. 2014 (piatok) – 10 hodín, 

30. 05. 2014  (piatok) – 10 hodín. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) informovala a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie: 

- oznámenie Vivi Nguyen, 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 študentov 5. 

ročníka študujúcich v jazyku anglickom o zmenu rozvrhu pre 6. ročník študentov 

študujúcich v jazyku anglickom pre AR 2014/2015, 

c) informovala, že výberové konanie na letné praxe v rámci podpísaných bilaterálnych 

dohôd o spolupráci a na mimoriadne Erasmus stáže sa uskutoční dňa 8. 4. 2014, 

d) informovala o zaplatení ročného inštitucionálneho členského v organizácii AMEE. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie návrh žiadosti o doplnenie údajov 

pre uchádzačov, ktorí zaslali na študijné oddelenie len elektronické prihlášky. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľubica Červeňová 

a) predložila a Vedenie JLF UK v Martine zobralo na vedomie informáciu o konaní 

seminára zameraného k ochrane osobných údajov, ktorého sa zúčastnia zodpovedné 

osoby JLF UK prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc., Ing. Miloslav Čutka a Ing. Eva 

Muríňová, 

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

a spoločnosťou EUROPEA group, spol. s r. o. pre predmet zákazky „IKT – Pozáručný 

servis zariadení“, 

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

a spoločnosťou LE CHEQUE DEJELNER, s. r. o. pre predmet zákazky 

„Zabezpečenie poskytovania stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok“, 

d) informovala a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie informáciu, že 28. 3. 2014 sa 

uskutoční stretnutie k projektu IBAR (identifikácia bariér) za účelom zmapovania 

budov JLF UK v Martine ako podklad k auditu,  

e) informovala, že sa za JLF UK v Martine spracovávajú podklady do Výročnej správy 

o hospodárení UK za rok 2013, 

f) informovala, že na UK v spolupráci s Colným úradom Bratislava boli spracované 

„Pokyny k elektronickej komunikácii a registrácii na spotrebnú daň z liehu“, 

g) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie Zápisnicu z protipožiarnej kontroly 

v Štefánikovom ústave na Malej Hore 5, 
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h) predložila rozpis dotácie MŠVVaŠ SR na nové a pokračujúce projekty VEGA v roku 

2014 (36 projektov - pridelená dotácia na bežné výdavky 313 495,00 €), 

i) predložila rozpis dotácie MŠVVaŠ SR na nové a pokračujúce projekty KEGA v roku 

2014 (8 projektov - pridelená dotácia na bežné výdavky 21 691,00 €), 

j) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie zmluvu o podmienkach výberového 

konania na obsadenie funkcie prednostu kliniky a prednostu ústavu uzatvorenej medzi 

JLF UK v Martine a UNM, 

k) predložila kalkulácie nákladov na lôžko na VI JLF UK na rok 2014 podľa Vnútorného 

predpisu č. 5/2007 schváleného AS UK v Bratislave „Pravidlá pre stanovenie ceny za 

ubytovanie vo VI UK v Bratislave“ – prijaté uznesenie č. 7/6/2014, 

l) informovala o súčasnom stave v riešená terénnych úprav pred teoretickými ústavmi 

JLF UK v Martine. 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc. 

a) informovala, že 07. 04. 2014 sa uskutoční zasadnutie Predsedníctva Akademického 

senátu JLF UK v Martine 

b) informovala, že 14. 04. 2014 sa uskutoční zasadnutie Akademického senátu JLF UK 

v Martine. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie žiadosť o povolenie zorganizovať 

prednášku pre študentov a členov akademickej obce JLF UK v Martine na pôde 

Jesseniovej lekárskej fakulty UK na tému „Prečo žijeme na Slovensku o 5 rokov 

kratšie?“, 

b) informovala, že kancelária Európskeho parlamentu vyhlásila v rámci volieb do 

Európskeho parlamentu súťaž pre študentov. 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 

V Martine dňa   04. 04. 2014 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


