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Z á p i s n i c a  č. 13/2015 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 29. júna 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Červeňová, doc. MUDr. O. Osina, PhD., doc. MUDr. R. Péčová, PhD., doc. 

RNDr. E. Halašová, PhD., prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

 

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 
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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 15. 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 žiadosť o odpustenie platby za prenájom posluchární v Martine na podujatie 

„Letná škola esperanta“. Vedenie JLF UK odporučilo nižšie nájomné ako je 

stanovené, minimálne tak, aby boli uhradené náklady za služby spojené s prevádzkou 

poskytnutého nehnuteľného majetku (energie, služby), 

b) predložil návrh veľvyslanca SR v Keni na možnú spoluprácu,  

c) predložil odvolania uchádzačov o štúdium na JLF UK, ktorí na základe výsledkov 

prijímacieho konania neboli prijatí, 

d) informoval, že Komisia pre prijímacie konanie na UK v Bratislave, JLF v Martine pre 

akademický rok 2015/2016 na svojom zasadnutí dňa 29. 6. 2015 odporučila dekanovi 

JLF UK na základe počtu zaslaných návratiek posunúť hranicu prijatých uchádzačov 

v študijnom programe všeobecné lekárstvo na 130 uchádzačov s minimálnym počtom 

122 bodov a v študijnom programe zubné lekárstvo na hranicu 12 uchádzačov 

s minimálnym počtom 135 bodov. 

Vzhľadom na počet získaných bodov v nelekárskych študijných programoch, komisia 

neodporúča dekanovi posunúť hranicu prijatých uchádzačov. – prijaté uznesenie č. 

1/13/2015. 

 

K bodu 3) 

prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na udelenie Ceny 

dekana za práce publikované v časopisoch s impakt faktorom: MUDr. D. Výbohovej, 

PhD., MUDr. M. Janíkovi, PhD., MUDr. J. Haličkovi, PhD., MUDr. M. Fedorovi, 

MUDr. D. Čiernemu, Ing. B. Czippelovej, PhD. a Mgr. M. Kolomazníkovi.  

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť: 

- žiadosť MUDr. M. Vilčkovej, doktorandky externej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia o prerušenie 

doktorandského štúdia na dobu 3 rokov; t.j. od 1.9.2015 do 31.8.2018 z dôvodu 

nástupu na materskú a rodičovskú dovolenku, 

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

odbore 7.1.20. anestéziológia a resuscitácia o  prerušenie doktorandského štúdia na 

dobu 1 roka; t.j. od 1.9.2015 do 31.8.2016 z osobných a pracovných dôvodov, 

- žiadosť o zmenu študijného programu pre MUDr. V. Buzalkovú, t.č. doktorandku 

dennej formy štúdia doktorandského štúdia z dennej formy štúdia na externú 

formu štúdia v študijnom odbore 7.1.21. patologická anatómia a súdne lekárstvo, 

- žiadosť o modifikáciu témy dizertačnej práce pre Ing. Annu Urbanovú, 

doktorandku dennej formy štúdia v študijnom odbore 7.3.2. farmakológia (pred 

dizertačnou skúškou) 
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pôvodný názov:  

„Sledovanie farmakodynamických a farmakokinetických vlastností selektívnych 

inhibítorov fosfodiesteráz pri chronických obštrukčných ochoreniach dýchacích 

ciest spojených so zápalom  a kašľom“ 

navrhovaný názov:  

„Sledovanie farmakodynamických a farmakokinetických vlastností inhibítorov 

fosfodiesteráz pri chronických obštrukčných ochoreniach dýchacích ciest 

spojených so zápalom a kašľom“, 

b) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie oznam MUDr. M. Lisého, 

doktoranda externej formy štúdia v študijnom odbore 7.1.3. normálna a patologická 

fyziológia o zanechaní doktorandského štúdia podľa Čl. 34 ods. 1 písm. a) Študijného 

poriadku JLF UK v Martine, 

c) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na odmenu za 

úspešné vedenie a ukončenie doktorandského štúdia obhajobou dizertačnej práce 

v dennej forme a zamestnanca JLF UK v externej forme podľa Sadzobníka odmien – 

prijaté uznesenie č. 2/13/2015, 

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

pre MUDr. Michala Žáčeka, doktoranda externej formy štúdia v študijnom odbore 

7.1.7. chirurgia: 

pôvodný školiteľ: doc. MUDr. Stanislav Czudek, CSc.   

navrhovaný školiteľ: doc. MUDr. Juraj Váňa, PhD.  

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) informovala o počte návratiek na štúdium akreditovaných študijných programov na 

JLF UK v AR 2015/2016, 

b) podala informácie o bodoch videokonferenčnej pracovnej porady s pani prorektorkou 

UK (spôsob a časový plán prípravy stanovísk UK ku správe AK počas prázdnin, 

spôsob nastavenia AIS a väzby na CRŠ, informácie od fakúlt o prechod na 

novoakreditované študijné programy od AR 2015/2016, vydávanie dokladov o štúdiu 

v cudzom jazyku), 

c) informovala, že je potrebné nahlásiť na Rektorát UK počet ročeniek v jazyku 

slovenskom a anglickom na akademický rok 2015/2016 (400 ks v slovenskom jazyku, 

250 ks v anglickom jazyku), 

d) informovala o zabezpečení MLDU zo strany študijného oddelenia, 

e) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie zoznamy čestných senátov na 

promócie absolventov študijného programu všeobecné lekárstvo (SJ a AJ), 

nelekárskych študijných programov (magistri) a UTV dňa 3. júla 2015 a bakalárskych 

promócií dňa 13. júla 2015. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť E. Kubenovej, 

ktorá bola prijatá na študijný program verejné zdravotníctvo, ktorý mala uvedený 

v prihláške ako 1. v poradí, o zmenu prijatia na študijný program pôrodná asistencia, 

ktorý mala uvedený ako ďalší v poradí, 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť Z. Fajtovej, 

študentky 3. ročníka študijného programu pôrodná asistencia o prerušenie štúdia do 

začiatku LS AR 2015/2016. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie oznam Adrian Uggedal Rokseth 

(2VLa) o zanechaní štúdia na JLF UK v Martine, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť Þorsteinn 

Þorsteinsson (1VLa) o predĺženie prerušenia štúdia, 
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c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť Ingibjörg 

Torfadóttir (1VLa) o prerušenie štúdia do 31. 8. 2016, 

d) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosti D. Eliášovej, M. 

Kučeríkovej, M. Al-Kouri, L. Búry a L. Turčeka (všetci 1. ročník) o prestup zo 

študijného programu Všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom na študijný 

program Všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku slovenskom. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na vypísanie 

výberových konaní na obsadenie týchto pracovných miest: 

- funkcia prednostu Kliniky detskej tuberkulózy a respiračných chorôb JLF UK a 

ŠUDTaRCH, 

- odborný asistent na Urologickej klinike JLF UK a UNM, 

- odborný asistent na Ústave fyziológie JLF UK, 

- asistent na Ústave anatómie JLF UK, 

prijaté uznesenie č. 3/13/2015, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh členov výberovej 

komisie pre vypísané výberové konanie na obsadenie pracovného miesta odborného 

asistenta na Ústave patologickej anatómie JLF UK a UNM – prijaté uznesenie č. 

4/13/2015, 

c) predložila a Vedenie JLF  UK zobralo na vedomie uznesenie Správnej rady UK 

v Bratislave týkajúce sa predaja nepotrebného nehnuteľného majetku na ul. 

Sklabinská, Martin a ul. Kalinčiakova, Vrútky,  

d) informovala, že od 22. 6. 2015 nadobudlo právoplatnosť Rozhodnutie o povolení 

užívania vodnej stavby BioMedu, 

e) informovala o zaslaní údajov k zúčtovaniu praktickej výučby na klinických 

pracoviskách k 30. 6. 2015, 

f) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie prehľad zostatkov na zostatkovom 

účte k 11. 6. 2015, 

g) informovala o odpovedi na žiadosť Ing. Seemannovej o sprístupnenie informácií 

týkajúcich sa finančných záväzkov JLF UK voči dodávateľom, vlastným 

zamestnancom, zdravotným poisťovniam a sociálnym poisťovniam, 

h) informovala o pridelení súpisného a orientačného čísla pre Edukačné centrum JLF UK 

(Malá Hora 11149/4B, Martin), 

i) informovala o výzve na doplnenie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia 

a oznámenie o prerušení konania na stavbu „nadstavba a oprava účelového 

zdravotnícko-výchovného zariadenia JLF UK Martin“, 

j) informovala, že 16. – 17. júna 2015 sa uskutočnilo školenie zamerané na prácu 

s laboratórnymi zvieratami, 

k) informovala, že v termíne od 13. do 17. 8. 2015 v rámci technologického upgrade 

informačného systému SOFIA nebude program dostupný, 

l) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie hospodársky výsledok UK za rok 

2014 a návrh na rozdelenie zisku, 

m) predložila návrh nového vnútorného predpisu - Smernica pre vedenie účtovníctva a 

obeh účtovných dokladov na JLF UK v Martine – prijaté uznesenie č. 5/13/2015. 
 

K bodu 5) 

prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc. 

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

BioMedu, 

b) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie podklady za pracovisko BioMed 

potrebné do ročenky. 
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doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) informoval o potrebe umiestniť v meste Martin navigačné tabule ako sa dostať 

k jednotlivým budovám JLF UK v Martine. 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 

V Martine dňa   7. 7. 2015 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


