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Z á p i s n i c a  č. 12/2015 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 15. júna 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., 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 
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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 1. júna 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 návrh veľvyslanca Ruskej federácie v Slovenskej republike na možnú 

spoluprácu – prijaté uznesenie č. 1/12/2015, 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť posledný krát predĺženie 

ubytovania MVDr. S. Bálentovej, PhD. v byte na Malej hore 4, 

c) predložil návrh prof. MUDr. L. Planka, CSc. na zmenu štruktúry pedagogických 

zamestnancov na Ústave patologickej anatómie JLF UK – prijaté uznesenie č. 

2/12/2015,  

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

Mokáňa, DrSc., FRCP Edin o obsadenie 1 pracovného miesta odborného asistenta na 

dva skrátené pracovné úväzky, 

e) informoval, že zasadanie Komisie na posúdenie žiadosti o preskúmanie rozhodnutí 

dekanov fakúlt o neprijatí na štúdium na AR 2015/2016 sa uskutoční 23. júla 2015. 

 

K bodu 3) 

prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh termínov (15. 

október 2015 a 10. december 2015) zasadnutí Vedeckej rady JLF UK – prijaté 

uznesenie č. 3/12/2015. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť: 

- žiadosť MUDr. Lenky Kočvarovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.10. pediatria o predĺženie prerušenia doktorandského štúdia na dobu 16 

mesiacov; t.j. od 1.9.2015 do 31.1.2017 z dôvodu pokračovania rodičovskej 

dovolenky, 

- žiadosť o zmenu témy dizertačnej práce pre Mgr. Lukáša Slováka, doktoranda 

dennej formy v študijnom odbore 7.3.2. farmakológia (pred dizertačnou skúškou) 

pôvodný názov:  

„Využitie experimentálnych modelov pre hodnotenie nových prístupov liečby 

reumatoidnej artritídy zameraných na reguláciu imunity “ 

navrhovaný názov:  

„Hodnotenie nových prístupov liečby reumatoidnej artritídy zameraných na 

reguláciu imunity a oxidačného stresu v predklinickej štúdii“, 

b) informoval o harmonograme II. kola prijímacích pohovorov na PhD. štúdium (termín 

podania prihlášok: do 24. 7. 2015, pozvanie uchádzačov: do 7. 8. 2015, prijímacie 

pohovory: 20. 8. 2015), 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. A. Konkoľovej, zástupkyne primára interného oddelenia + JIS 

Ľubovnianska nemocnica Stará Ľubovňa, za školiteľku pre lekárov zaradených do 

špecializačného štúdia v odbore vnútorné lekárstvo na JLF UK v Martine, 
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- menovanie MUDr. M. Kvostkovej, primárky oddelenia dlhodobo chorých, 

Nemocnica Handlová, 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 pracovného miesta asistenta na 

Klinike pneumológie a ftizeológie JLF UK a UNM a na obsadenie pracovného miesta 

odborného asistenta na Očnej klinike JLF UK a UNM – prijaté uznesenie č. 

4/12/2015. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť vnútorný predpis – 

Pravidlá zabezpečenia a zvyšovania kvality poskytovaného vysokoškolského 

vzdelávania na JLF UK v Martine – prijaté uznesenie č. 5/12/2015, 

b) informovala o návrhu na Cenu dekana absolventovi JLF UK na slávnostných 

promóciách 3. 7. 2015, 

c) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie oznam Marcela Pčolku, študenta 3. 

ročníka o zanechaní štúdia na JLF UK, 

d) informovala o výsledkoch spätnej väzby - Hodnotenie predmetov a vyučovacieho 

procesu študentmi študijného programu všeobecné lekárstvo výučba v jazyku 

slovenskom a anglickom za letný semester v AR 2013/2014. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť vnútorný predpis – 

Smernica dekana JLF UK v Martine o odstraňovaní informačnej nerovnosti vo vzťahu 

k verejnosti prostredníctvom webového sídla JLF UK - prijaté uznesenie č. 

6/12/2015. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie oznamy Ásgerdur Inna Antonsdóttir 

(1VLa) a Annelise Falla (3VLa) o zanechaní štúdia na JLF UK v Martine, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť Fariba Moradi 

(3VLa)o predĺženie prerušenia štúdia do 31. 8. 2015. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predložila závery z pracovnej porady administratívnych zamestnancov, ktorá sa konala 

9. 6. 2015,  

b) informovala, že 10. 6. 2015 vykonala Slovenská inšpekcia ŽP kontrolu na JLF UK 

v Martine podľa zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií 

a geneticky modifikovaných organizmov v platnom znení,  

c) predložila požiadavku RUK na zaslanie zoznamu všetkých verejných vchodov budov 

JLF UK, ktoré by mali byť monitorované univerzitným kamerovým systémom 

Mirasys, 

d) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie záznam o registrovanom pracovnom 

úraze na JLF UK v Martine,  

e) informovala, že v súvislosti s vládnym auditom A č. 704, K č. 4154 si Správa 

z finančnej kontroly Košice vyžiadala cenníky dodávateľov BIOTECH s. r. o., B 

Braun Medical s. r. o., Zbazy, s. r. o. k Rámcovej dohode č. JLFUK MT 3 OVO/2013, 

f) informovala, že 22. ročník podujatia „Športový deň rektora UK“ sa uskutoční 25. 6. 

2015, 

g) informovala, že Správna rada UK pripravuje uznesenia zo zasadnutia, na ktorom sa 

prejednával odpredaj budov na ul. Sklabinská 26, 
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h) predložila žiadosť Ing. Seemannovej o sprístupnenie informácií – zoznam všetkých 

nesplatených záväzkov subjektu UK v Bratislave – JLF UK v Martine v zmysle 

ustanovení § 14 a súv. Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, 

i) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie metodický manuál týkajúci sa 

organizácie, riadenia a implementácie projektov spolufinancovaných zo ŠF EÚ na JLF 

UK v Martine, 

j) informovala, že univerzitný neinvestičný fond UK n. f. prispeje 9 žiadateľom JLF UK 

o Grant UK a Univerzita Komenského 15 úspešným žiadateľom,  

k) predložila súpis a predpokladanú celkovú cenu laboratórneho nábytku pre Edukačné 

centrum podľa požiadaviek pracovísk, 

l) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie rozhodnutie OÚ Martin o povolení 

užívať vodnú stavbu „Martinské centrum pre biomedicínu – II. etapa, IS 03 vonkaj. 

prípojka kanalizácie, IS 04 Vonkaj. prípojka vodovodu“, 

m) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie záväzné stanovisko RÚVZ so 

sídlom v Martine, ktoré je potrebné ku začatiu kolaudačného konania, 

n) informovala, že bola podpísaná zmluva o dielo medzi UK v Bratislave a spoločnosťou 

EMM International, spol. s r. o. pre predmet zákazky „Kamerový systém pre UK“. 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. J. Danko, CSc. 

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na udelenie titulu 

„doctor honoris causa“ UK profesorovi Juriy Wladimiroff – prijaté uznesenie č. 

7/12/2015. 

 

prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc. 

a) informovala o súčasnom stave čerpania hodín v projekty Martinské centrum pre 

biomedicínu, 

b) informovala o harmonograme sťahovacích prác na ústavoch, ktoré sa sťahujú do 

BioMedu, 

c) podala informácie so stretnutia zástupcov UVP a VC, ktoré sa konalo 10. – 11. 6. 2015 

v Košiciach. 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

V Martine dňa   22. 6. 2015 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


