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Z á p i s n i c a  č. 10/2015 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 18. mája 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní: prof. MUDr. J. Danko, CSc., prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc., Ing. Ľ. 

Červeňová, doc. MUDr. O. Osina, PhD., doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. 

prof., doc. MUDr. R. Péčová, PhD., doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

Ospravedlnený: prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

 

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, predseda ŠČ AS 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 4. mája 2015 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 doc. MUDr. A. Lesňákovej, PhD., dekanky FZ KU Ružomberok 

o stanovisko k prestupu študentov, 

b) predložil a Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť žiadosť prof. MUDr. B. 

Sániovej, PhD. o vytvorenie nového pracovného miesta asistenta/odborného asistenta 

na KAIM JLF UK a UNM, 

c) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť MUDr. P. Žiaka, 

PhD. o vypísanie výberového konania na obsadenie pracovného miesta odborného 

asistenta na Očnej klinike JLF UK a UNM, 

d) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť prof. MUDr. E. 

Rozborilovej, PhD. o vypísanie výberového konania na obsadenie pracovného miesta 

asistenta na Klinike pneumológie a ftizeológie JLF UK a UNM, 

e) informoval, že slávnostné otvorenie novostavby Martinského centra pre biomedicínu 

BioMed Martin sa uskutoční dňa 21. 5. 2015 za účasti predsedu Vlády SR Roberta 

Fica. 

 

K bodu 3) 

prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc. 

a) informovala, že JLF UK v Martine bolo priznané právo uskutočňovať habilitačné a 

vymenúvacie konania na JLF UK v neurológii, 

b) informovala, že v rámci verejnej výzvy APVV 2014 boli schválené 4 projekty za JLF 

UK v Martine (1 projekt – oblasť prírodných vied, 3 projekty – oblasť lekárskych 

vied).  

 

prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc. v zastúpení prof. MUDr. P. Galajdu, CSc. 

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

schváliť: 

- žiadosť prof. MUDr. Ľudovíta Laca, PhD. o menovanie doc. MUDr. Juraja Váňu, 

PhD. za školiteľa doktorandského štúdia v študijnom odbore 7.1.7. chirurgia – 

prijaté uznesenie č. 1/10/2015, 

- návrh zloženia garančnej skupiny v doktorandskom študijnom odbore 7.4.1. 

ošetrovateľstvo – prijaté uznesenie č. 2/10/2015, 

- návrh školiteľov v doktorandskom študijnom odbore 7.4.1. ošetrovateľstvo – 

prijaté uznesenie č. 3/10/2015, 

- návrh zloženia komisie pre štátne skúšky v doktorandskom študijnom odbore 

7.4.1. ošetrovateľstvo – prijaté uznesenie č. 4/10/2015, 

b) za oblasť ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov predložila a Vedenie 

JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 
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- menovanie MUDr. T. Michalíkovej, primárky geriatrického oddelenia, Nemocnica 

Malacky, za školiteľku pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore 

vnútorné lekárstvo na JLF UK v Martine. 

 

doc. MUDr. D. Mištuna, PhD. 

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

komisií pre vypísané výberové konania: na obsadenie funkcie prednostu Kliniky 

detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny JLF UK  a UNM, funkcie prednostu 

Kliniky hematológie a transfuziológie JLF UK  a UNM, funkcie prednostu Kliniky 

pneumológie a ftizeológie JLF UK  a UNM, funkčného miesta docenta v študijnom 

odbore psychiatria a na obsadenie funkcie prednostu Psychiatrickej kliniky JLF UK  

a UNM, funkčného miesta docenta v študijnom odbore vnútorné choroby na Klinike 

infektológie a cestovnej medicíny JLF UK  a UNM – prijaté uznesenie č. 5/10/2015. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh termínov zápisov 

pre všetky študijné programy pre AR 2015/2016 – prijaté uznesenie č. 6/10/2015, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť P. Olšiaka, 

študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo o prerušenie štúdia do 

konca ZS AR 2015/2016, 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť M. Kačeriaka, 

študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo o zrušenie výberového 

predmetu letná ošetrovateľská prax, 

d) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie zoznam zariadení na výkon letnej 

praxe v študijnom programe zubné lekárstvo – 2. a 3. rok štúdia, 

e) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť doplnenie dozorných 

komisií pre prijímacie skúšky na AR 2015/2016. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala, že bola podpísaná Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom 

rozpočtu MK SR na rok 2015 na podporu projektu s názvom Ochrana knižničného 

fondu AKAS JLF UK – systém automatizácie správy knižničného fondu (technológia 

RFID),  

b) informovala o výsledkoch ankety – oficiálne logo pre BioMed Martin, 

c) informovala, že Správna rada UK zatiaľ nedala stanovisko k žiadosti o súhlas 

s predajom nehnuteľného majetku na Sklabinskej ulici v Martine, z dôvodu, že na 

zasadnutí nebola potrebná väčšina členov na prijatie uznesenia, 

d) informovala, že dňa 12. mája 2015 uskutočnili zamestnanci MŠVVaŠ SR kontrolu na 

mieste na projekt BioMed Martin, 

e) predložila výzvu na doplnenie podania vo veci žiadosti UK v Bratislave, JLF UK 

v Martine o vydanie záväzného stanoviska ku kolaudácii stavby „Martinské centrum 

pre biomedicínu II. Etapa – BioMed“,  

f) informovala o rozmiestnení a nainštalovaní interaktívnych tabúľ z projektu ESF 4 – 

Virtuálna výučba na pracoviská JLF UK v Martine, 

g) informovala, že nie je potrebné uzatvárať zmluvu o vecnom bremene na pozemky pod 

stavbou BioMed Martin, 

h) informovala, že bola podpísaná rámcová dohoda medzi UK v Bratislave 

a spoločnosťou BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a. s. a Top Soft BSB, s. r. o. pre 

predmet zákazky „Dodávka softvéru a súvisiacich služieb pre potreby UK“, 



4 

 

i) informovala, že do 1. 6. 2015 sa môžu zasielať podklady do pripravovanej verejnej 

súťaže na predmet zákazky „Revízie elektrických zariadení a bleskozvodov pre UK v 

Bratislave“, 

j) informovala, že bola JLF UK v Martine pridelená dotácia na mesiac máj 2015, 

k) informovala o upozornení pre prijímateľov OP V a OP VV na zmenu článku 7. 3 

obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác, 

l) predložila návrh metodiky rozpisu dotácie pracoviskám a účelovým zariadeniam na 

rok 2015, rozpis dotácie ŠR na programy, podprogramy do úrovne položiek 

a podpoložiek a rozpočet výnosov a nákladov na rok 2015 – prijaté uznesenie č. 

7/10/2015, 
m)  informovala o podiele výkonových parametrov JLF UK na výsledkoch v rámci UK, 
n) informovala, že v dňoch 17. – 18. júna sa uskutoční školenie pre zamestnancov JLF 

UK, ktorí pracujú zo zvieratami, 
o) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie tlačovú správu o stavbe Martinské 

centrum pre biomedicínu II. Etapa – BioMed Martin pre média v rámci slávnostného 

otvorenia novostavby, 
p) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh nového vnútorného 

predpisu o vymedzení druhov mimoškolskej činnosti študentov JLF UK a spôsobe 

priznávania bodov za študijné výsledky novoprijatým študentom pre potreby 

prideľovania ubytovania študentom v ubytovacích zariadeniach JLF UK – prijaté 

uznesenie č. 8/10/2015, 
q) informovala, že dňa 18. 5. 2015 sa uskutoční vládny audit na projekt č. 26110230040 

– Systém komplexného hodnotenia kvality pedagogického procesu a vedecko-

výskumnej práce na JLF UK v Martine. 
 

K bodu 5) 

prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc. 

a) informovala, že bola spracovaná personálna a prístrojová matrica v BioMede Martin. 

 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala o výsledku zápasu HK Slávia Medik Martin v 22;. kole 2. ligy v hádzanej 

žien. 

 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 

 

V Martine dňa   25. 5. 2015 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


