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Z á p i s n i c a  č. 8/2014 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 29. apríla 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní: prof. MUDr. J. Danko, CSc., doc. RNDr. E. Halašová, PhD., Ing. Ľ. 

Červeňová, prof. MUDr. P. Galajda, CSc., doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., 

mim. prof. 

Ospravedlnení: doc. MUDr. R. Péčová, PhD., doc. MUDr. O. Osina, PhD., 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 7. apríla 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 žiadosť prof. MUDr. D. Dobrotu, CSc. o vytvorenie spoločného pracoviska – 

prijaté uznesenie č. 1/8/2014, 

b) preložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť Mgr. I. Jakuboviča 

o predĺženie pracovnej zmluvy,  

c) predložil návrh prof. MUDr. J. Jakuša, DrSc. na zmenu štruktúry pedagogických 

pracovníkov na Ústave lekárskej biofyziky JLF UK – prijaté uznesenie č. 2/8/2014, 

d) informoval, že TMU schválila návrh dohody o možnej spolupráci,  

e) podal informácie zo zasadnutia Kolégia rektora UK, ktoré sa konalo 28. 4. 2014, 

týkajúce sa najmä: 

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

- počtu doktorandov. 
 

K bodu 3) 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. v zastúpení prof. MUDr. A. Čalkovskej, PhD. 

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrhy na udelenie Ceny 

dekana za práce publikované v časopisoch s impakt faktorom: doc. MUDr. M. 

Jeseňáka, PhD., MBA, doc. MUDr. Ľ. Mušákovi, PhD., Ing. M. Petrášovi a Mgr. M. 

Antošovej, PhD., MBA,  

b) predložil návrh termínu ďalšieho zasadnutia Vedeckej rady JLF UK v Martine – 

prijaté uznesenie č. 3/8/2014. 
 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť: 

- žiadosť MUDr. R. Pejchalovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.21. patologická anatómia a súdne lekárstvo o zanechanie 

doktorandského štúdia, 

- žiadosť Mgr. K. Žihlavníkovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.13. dermatovenerológia o zanechanie doktorandského 

štúdia z rodinných dôvodov, 

- žiadosť MUDr. J. Mráza, doktoranda externej formy štúdia v študijnom odbore 

7.1.7. chirurgia o ukončenie doktorandského štúdia, 

- žiadosť MUDr. O. Havránka, doktoranda externej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.7. chirurgia o písanie dizertačnej práce v jazyku českom, 

- žiadosť garanta študijného programu pediatria prof. MUDr. P. Bánovčina, CSc. 

o menovanie doc. MUDr. K. Maťašovej, PhD. za školiteľku v študijnom odbore 

7.1.10. pediatria – prijaté uznesenie č. 4/8/2014, 

- žiadosť doc. MUDr. T. Bašku, PhD., školiteľa MUDr. T. Blažekovej, doktorandky 

externej formy štúdia v študijnom odbore 7.4.2. verejné zdravotníctvo o zmenu 

témy dizertačnej práce:  
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 Pôvodný názov – „Analýza vybraných sociálnych determinantov 

výskytu a priebehu Diabetu mellitu 1. typu u detí a adolescentov na 

Slovensku“ 

 Navrhovaný názov - „Analýza sociálnych dopadov zdravotných 

komplikácií u novorodencov v závislosti od porúch metabolizmu 

glukózy u ich matiek“ 

b) informoval, že dňa 29. apríla 2014 sa uskutoční 35. ŠVK na JLF UK v Martine, 

c) informoval, že dňa 30. apríla 2014 sa uskutoční Konferencia doktorandov UK 

v Bratislave, 

d) informoval o nominácii víťazov sekcii v teoretických, predklinickych a klinických 

disciplínach na konferenciu ŠVOČ 13. 5. 2014 v Olomouci spolu s prodekanom prof. 

Galajdom ako zástupcom Vedenia JLF UK a pedagógov JLF UK, 
e) za oblasť ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov predložil a Vedenie JLF 

UK odporučilo dekanovi schváliť:  

- menovanie prof. MUDr. M. Borovského, CSc., prednostu I. gynekologicko-

pôrodnícka klinika LF UK a UNM, za školiteľa pre lekárov zaradených do 

špecializačného štúdia v odbore gynekológia a pôrodníctvo na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. P. Kozáka, PhD., primára KAIM, ÚVN SNP Ružomberok, za 

školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore 

anestéziológia a intenzívna medicína  na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. M. Králika, primára Interného oddelenia Nemocnica pre 

obvinených a odsúdených  Trenčín, za školiteľa pre lekárov zaradených do 

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

- menovanie MUDr. B. Horanovej, primárky OAIM, HNsP Trstená, za školiteľa  

pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore anestéziológia 

a intenzívna medicína  na JLF UK v Martine, 

f) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť MUDr. M. Valáškovej o zmenu zaradenia zo špecializačného štúdia 

v odbore vnútorné lekárstvo do špecializačného štúdia v odbore pneumológia a 

ftizeológia, 

g) predložil plán vzdelávacích aktivít na máj 2014: 

- 1. 5., 3. 5.,  10. 05. 2014     Školiaca akcia v rámci špecializačného štúdia 

v odbore  zdravotnícky manažment a financovanie – Modul teoretickej prípravy – 

2. Časť 

- 12. 5. – 23. 5. 2014   Školiaci kurz v rámci špecializačného štúdia 

v odbore gynekológia a pôrodníctvo – Modul sonografia  

- 12. 5. – 16. 5. 2014  Výhody používania bolusového poradcu v rámci 

CSII terapie detí s diabetes mellitus I. typu - vzdelávacia aktivita sústavného 

vzdelávania určená pre zdravotnícke povolanie lekár v odbore pediatrická 

endokrinológia, diabetológia a poruchy látkovej premeny a výživy 

- 16. 5., 23. 5., 30. 5. 2014  Školiaca akcia v rámci špecializačného štúdia 

v odbore zdravotnícky manažment a financovanie – Modul teoretickej prípravy – 

1. časť (zaradení 1. 2. 2014) 

- 22. 5. – 24. 5. 2014  Postgraduálne prednášky z hemostázy a trombózy 

- 26. 5. – 27. 5. 2014  Kurz právnych predpisov – kurz sociálneho 

lekárstva a organizácie zdravotníctva 

- 26. 5. -  6. 6. 2014  Školiaci kurz v 3. roku špecializačného štúdia 

v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve 

- 26. 5. -  30. 5. 2014  II. vzdelávacia aktivita v rámci špecializačného 

štúdia Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie 

- 26. 5. -  30. 5. 2014  III. vzdelávacia aktivita v rámci špecializačného 

štúdia Ošetrovateľská starostlivosť v komunite 
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h) informoval, že JLF UK a UNM uzavreli dňa 16. 04. 2014 dohodu o zabezpečení 

materiálno-technických a personálnych podmienok na získanie potrebných 

praktických zručností na výkon zdravotníckeho povolania – pre potreby realizácie 

študijných programov ďalšieho vzdelávania, 

i) informoval, že dňa 23. 4. 2014 sa uskutočnil v zasadačke VR JLF UK informačný 

seminár k Rezidentskému programu pre prípravu lekárov prvého kontaktu (všeobecné 

lekárstvo a pediatria) so zástupcami MZ SR, určený pre záujemcov o zaradenie do 

programu (študenti 6. ročníka JLF UK, alebo už zaradení lekári, ktorí by sa chceli 

v súlade s podmienkami zapojiť, alebo lekári, ktorí by chceli zmeniť svoj 

špecializačný študijný odbor), 

j) informoval, že dňa 24. 04. 2014 sa uskutočnilo pracovné stretnutie na SZU 

v Bratislave  s témou Aplikácia novelizovaného nariadenia č. 296/2010 Z. z. 

v administrácii ďalšieho vzdelávania (účastníci: prof. MUDr. P. Galajda, CSc., Mgr. 

M. Michalková), 

k) informoval, že dňa 16. 04. 2014 boli na základe výzvy MZ SR po formálnom 

a odbornom posúdení odoslané doplnené žiadosti o akreditáciu špecializačného 

študijného programu onkológia v urológii a mamológia a dňa 29. 04. 2014  žiadosti 

o akreditáciu študijného programu súdne lekárstvo a maxilofaciálna chirurgia, 

l) informoval o návrhu termínu zasadnutia výberovej komisie (5 – členná: 2 JLF UK + 2 

MZ SR + 1 VÚC) pre zaradenie uchádzačov do Rezidentského programu, a to dňa 5. 

5. 2014 v ZVR JLF UK. 
 

doc. MUDr. D. Mištuna, PhD. 

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

komisií pre nasledovné výberové konania: 

- pracovné miesto odborného asistenta na Ústave fyziológie JLF UK, 

- pracovné miesto odborného asistenta na Ústave anatómie JLF UK, 

- pracovné miesto lektora ŠŠ na I. internej klinike JLF UK a UNM, 

- pracovné miesto odborného asistenta na Ústave lekárskej biochémie JLF UK – 

zastupovanie počas materskej dovolenky doc. Kmeťovej Sivoňovej 

prijaté uznesenie č. 5/8/2014. 
 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie potvrdenie o vylúčení Reginy 

Chorozovej,  študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – výučba v 

jazyku anglickom zo štúdia Rektorátom UK v Bratislave, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť J. R. Langakera, 
študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku 

anglickom o uznanie skúšky vykonanej v predchádzajúcom štúdiu (Basics of Nursing). 
 

K bodu 4) 

Ing. Ľubica Červeňová 

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

a spoločnosťou LEXIKA, s. r. o. pre predmet zákazky „Prekladateľské a tlmočnícke 

služby pre potreby UK“, 

b) informovala, že bola podpísaná Kúpna zmluva medzi UK v Bratislave a spoločnosťou 

Tibor Varga TSV Papier pre predmet zákazky „Dezinfekčné prostriedky a iné pre UK 

v Bratislave“, 

c) informovala o finančných prostriedkoch pridelených na projekty VEGA a KEGA na 

rok 2014, 

d) predložila správu z kontroly pokladničnej hotovosti k 31. 3. 2014, 

e) predložila správu z kontroly platieb študentov študujúcich v jazyku anglickom – 

samoplatcov za výučbu v AR 2013/2014 – prijaté uznesenie č. 6/8/2014, 
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f) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh výdavkov na 

prijímacie skúšky pre AR 2014/2015 – prijaté uznesenie č. 7/8/2014, 

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

vnútorného predpisu Rozhodnutie dekana JLF UK o zriadení Komisie pre 

posudzovanie platovej kompenzácie za sťažený výkon práce a dodatkovej dovolenky 

– prijaté uznesenie č. 8/8/2014, 

h) informovala, že v dňoch 5. – 7. 5. 2014 sa uskutoční kontrola na mieste k projektu 

ITMS kód 26220220113 „Molekulová diagnostika rakoviny krčka maternice“ 

a k projektu ITMS kód 26220120053 „CEVYPET“, 

i) predložila oznámenie o začatí vládneho auditu na projekt „Dobudovanie Centra 

experimentálnej a klinickej respirológie“ ITMS kód 26220120034, ktorý realizuje 

Správa finančnej kontroly, 

j) informovala o Metodike rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2014, 

k) informovala, že z dôvodu nezrovnalostí medzi Centrálnym registrom študentov a AIS 

2 v oblasti sociálnych štipendií prebieha v súčasnosti kontrola údajov, 

l) informovala, že na základe požiadavky z Rektorátu UK bol nahlásený návrh počtu 

novoprijatých denných doktorandov pre AR 2014/2015 na JLF UK v Martine (30 

doktorandov), 

m) informovala o súčasnom stave súdneho jednania vo veci zaplatenia indexov medzi UK 

v Bratislave a spoločnosťou Metrostav SK, a. s., 

n) informovala, že boli spracované poklady pre účtovnú závierku k 31. 3. 2014, 

o) informovala, že na základe požiadavky prorektora UK doc. Pekára mu boli zaslané 

informácie týkajúce sa spôsobu prideľovania ubytovania, kontroly dodržiavania 

ubytovacieho poriadku, ako aj udeľovania sankcií študentom študujúcim v jazyku 

anglickom v porovnaní so slovenskými študentmi JLF UK v Martine, 

p) informovala o zmenách zákona o sociálnom poistení, ktoré sú účinné od 1. 1. 2014, 

q) predložila návrh zmluvy o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely medzi JLF 

UK v Martine a PD Dražkovce – prijaté uznesenie č. 9/8/2014, 

r) predložila požiadavku a návrh rozpočtu na financovanie Datacentra JLF UK v Martine 

– prijaté uznesenie č. 10/8/2014, 

s) predložila žiadosť Dr. M. Bittšanského o možnosti prerušenia zahraničnej pracovnej 

cesty na súkromne účely a preplatenie spiatočnej letenky JLF UK v Martine. Vedenie 

JLF UK neodporúča dekanovi schváliť uvedenú žiadosť. 
 

K bodu 5) 

prof. MUDr. J. Danko, CSc. 

a) podal informácie zo zasadnutia Komory študentov JLF UK, 

b) informoval, že v dňoch 13. – 14. júna 2014 sa uskutoční stretnutie vedení LF 

v Martine a Olomouci, 

c) požiadal tajomníčku fakulty Ing. Ľ. Červeňovú, aby zabezpečila vyplatenie 

motivačných štipendií študentom JLF UK v Martine – prijaté uznesenie č. 11/8/2014, 

d) informoval, že z dôvodu nedostatku študijnej literatúry pre študentov JLF UK je 

potrebná dotlač takýchto kníh.  

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

V Martine dňa   5. 5. 2014 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 

 


