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Z á p i s n i c a  č. 15/2015 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 18. septembra 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., 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 

 



2 

 

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 24. augusta 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 na zriadenie Inkubátora lektorov pre Univerzitu tretieho veku pri JLF 

UK v Martine – prijaté uznesenie č. 1/15/2015, 

b) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie ponuku na spoluprácu 

s vydavateľstvom Moja kariéra,  

c) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie pozvánku na výstavu Kam na vysokú 

2016, 

d) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť o presun Mgr. P. 

Mička na voľné pracovné miesto technika na Ústave informačných technológií, 

e) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť o navýšenie počtu 

odborných asistentov na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a 

UNM – prijaté uznesenie č. 2/15/2015, 

f) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť o čiastočný úväzok 

odborného asistenta (zastupovania počas RD) na plnenie úloh vo výskumných 

projektoch na Klinike hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM. 

 

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: doc. RNDr. Petrovi 

Kubatkovi, PhD., prof. MUDr. Marianovi Adamkovovi, CSc., MUDr. Vladimírovi 

Čalkovskému, PhD., doc. MUDr. Martine Šutovskej, PhD. 

b) informovala o príprave podkladov potrebných k rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu 

verejným VŠ na rok 2016 – zohľadňuje sa grantová úspešnosť fakulty za rok 2014, 

termín do 20. 9. 2015, 

c) informovala, že bol na pracoviská JLF UK zaslaný oznam o možnosti predkladania 

žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v rámci verejnej výzvy APVV (VV 

2015), termín do 4.11.2015, 

d) informovala, že časopis Naša univerzita pripravuje monotematické príspevky z fakúlt 

k téme komplexnej akreditácie. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť: 

- žiadosť MUDr. Mazyar Fani, doktoranda externej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.7. chirurgia o zanechanie doktorandského štúdia podľa Čl. 34 ods. 1 

písm. a) Študijného poriadku JLF UK v Martine k 31.8.2015, 

- žiadosť MUDr. Martina Vojtka, doktoranda externej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.7. chirurgia o zanechanie doktorandského štúdia podľa Čl. 34 ods. 1 

písm. a) Študijného poriadku JLF UK v Martine k 31.8.2015 z osobných dôvodov, 

- žiadosť o ukončenie štúdia MUDr. Mohammad Ali Fani, doktoranda externej 

formy v študijnom odbore 7.1.7. chirurgia na základe návrhu školiteľa prof. 
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MUDr. Jána Klimenta, CSc. podľa  Čl. 33 ods. 6 písm. b) Študijného poriadku UK 

k 31.8.2015, 

- žiadosť o ukončenie štúdia MUDr.  Dušana Dobrotu, doktoranda dennej formy 

v študijnom odbore 7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia na 

základe návrhu garanta št. odboru prof. MUDr. D. Dobrotu, CSc. podľa  Čl. 33 

ods. 6 písm. b) Študijného poriadku 29/2014 UK k 31.8.2015, 

- žiadosť o ukončenie štúdia MUDr. Tomasza Kurvina Jaunkyho, doktoranda dennej 

formy štúdia v študijnom odbore 7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická 

biochémia   na základe Čl. 34 od 1 písm. c) Študijného poriadku 29/2014 JLF UK 

k 31.8.2015, 

- žiadosť o ukončenie štúdia MUDr. Marianny Kasperkevič Trnovcovej, 

doktorandky externej formy štúdia v študijnom odbore 7.1.4. vnútorné choroby  na 

základe Čl. 34 od 1 písm. c) Študijného poriadku 29/2014 JLF UK k 31.8.2015, 

- žiadosť Mgr. Kristíny Kypusovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.9. gynekológia a pôrodníctvo 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 Mgr. Evy Hečkovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom odbore 

7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia o prerušenie doktorandského 

štúdia na dobu 1 roka; t.j. od 1.9.2015 do 31.8.2016 z osobných dôvodov, 

- žiadosť MUDr. Nikoly Sekaninovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.3.2. farmakológia  o prerušenie doktorandského štúdia na dobu 2 rokov; 

t.j. od 1.9.2015 do 31.8.2017 z dôvodu nástupu na materskú a rodičovskú 

dovolenku, 

- žiadosť MUDr. Borisa Babiša, doktoranda externej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.7. chirurgia o prerušenie doktorandského štúdia na dobu 1 roka; t.j. od 

1.9.2015 do 31.8.2016 z osobných dôvodov, 

- žiadosť MUDr. Petra Ferenca, doktoranda externej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.3. normálna a patologická fyziológia o prerušenie doktorandského 

štúdia na dobu 1 roka; t.j. od 1.9.2015 do 31.8.2016 z rodinných dôvodov, 

- žiadosť MUDr. Pavla Oravca, doktoranda externej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.4. vnútorné choroby o prerušenie doktorandského štúdia na dobu 1 

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

- žiadosť MUDr. Jána Tripského, doktoranda externej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.7. chirurgia o prerušenie doktorandského štúdia na dobu 1 roka; t.j. od 

1.9.2015 do 31.8.2016 z osobných dôvodov, 

- žiadosť o zmenu témy dizertačnej práce pre MUDr. Juraja Šutovského, doktoranda 

externej formy v študijnom odbore 7.1.11. neurológia (pred DS)  

 pôvodný názov:  

„Nutnosť rozsahu jednoúrovňovej stabilizácie pri degeneratívnej lumbálnej 

spondylolistéze“ 

 navrhovaný názov:  

„Rozsah stabilizácie lumbálnej chrbtice pri jednoúrovňovej spondylolistéze“, 

- žiadosť o zmenu témy dizertačnej práce pre MUDr. Miroslava Repka, doktoranda 

externej formy v študijnom odbore 7.1.10. pediatria (pred DS) 

 pôvodný názov:  

„Imunostatus u detí s recidivujúcimi infekciami dýchacích ciest “ 

 navrhovaný názov:  

„Orálny alergický syndróm v detskom veku“ 

- žiadosť Mgr. Veroniky Starej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.3.2. farmakológia v rámci Externej vzdelávacej inštitúcie (Ústav 

experimentálne farmakológie a toxikológie SAV Bratislava) o povolenie 

zahraničného študijného pobytu  v trvaní 12 mesiacov na Oddelení Fyziológie, 
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Anatómie a Neurovied Fakulty vedy a Informatiky na Univerzite v Segedíne, 

Maďarsko v rámci doktorandského štúdia, 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť 20 miest kvalifikovaných 

stážistov ŠVOČ na JLF UK pre AR 2015/2016 – prijaté uznesenie č. 3/15/2015,  

c) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh termínu 12. Vedeckej 

konferencie doktorandov JLF UK – prijaté uznesenie č. 4/15/2015, 

d) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť nomináciu študentov na 

medzinárodnú konferenciu ŠVOČ za JLF UK – prijaté uznesenie č. 5/15/2015, 

e) informoval o súhlasnom stanovisku rektora UK k žiadosti o zmenu formy z dennej na 

externú pre MUDr. Nadeždu Višňovcovú, doktorandku dennej formy v študijnom 

odbore 7.1.7. chirurgia – školiteľ: doc. MUDr. D. Murgaš, PhD., 

f) informoval o zamietajúcom stanovisku Akreditačnej komisie na zmenu garančnej 

skupiny pre posúdenie spôsobilosti uskutočňovať 3. stupeň VŠ v dennej a externej 

forme v študijnom odbore 7.1.23. urológia na JLF UK, 

g) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh najlepších školiteľov 

a doktorandov, ktorí budú ocenení pri príležitosti slávnostného otvorenia AR 

2015/2016 – prijaté uznesenie č. 6/15/2015, 

h) 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. 7/15/2015, 

i) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh zloženia garančnej 

skupiny v doktorandskom študijnom odbore 7.1.23. urológia – prijaté uznesenie č. 

8/15/2015, 

j) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh školiteľov 

v doktorandskom študijnom odbore 7.1.23. urológia – prijaté uznesenie č. 9/15/2015, 

k) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh zloženia komisie pre 

štátne skúšky v doktorandskom študijnom odbore 7.1.23. urológia – prijaté uznesenie 

č. 10/15/2015, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. Š. Terkaničovej, MUDr. Novajovský, s. r. o., Ľubotín – 

všeobecný lekár pre deti a dorast, za školiteľa pre lekárov zaradených do 

špecializačného štúdia v odbore pediatria na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. M. Kulinovej, primárky interného oddelenia FNsP Žilina, za 

školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore vnútorné 

lekárstvo na JLF UK v Martine, 

m) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- vyradenie MUDr. J. Haburajovej z evidencie účastníkov špecializačného štúdia 

z dôvodu záujmu realizovať špecializačné štúdium na inej vzdelávacej 

ustanovizni, 

- vyradenie MUDr. P. Repka z evidencie účastníkov špecializačného štúdia 

z dôvodu záujmu realizovať špecializačné štúdium na inej vzdelávacej 

ustanovizni, 

- vyradenie prof. MUDr. J. Vomelu, CSc. z evidencie účastníkov špecializačného 

štúdia z dôvodu zániku zmluvy o zabezpečení špecializačného štúdia z dôvodu 

nedodržania ustanovení zmluvy, 

- vyradenie MUDr. M. Dovala z evidencie účastníkov špecializačného štúdia 

z dôvodu zániku zmluvy o zabezpečení špecializačného štúdia z dôvodu 

nedodržania ustanovení zmluvy, 

- vyradenie MUDr. D. Kapallovej z evidencie účastníkov špecializačného štúdia 

z dôvodu zániku zmluvy o zabezpečení špecializačného štúdia z dôvodu 

nedodržania ustanovení zmluvy, 



5 

 

- vyradenie MUDr. K. Tomíkovej z evidencie účastníkov špecializačného štúdia 

z dôvodu zániku zmluvy o zabezpečení špecializačného štúdia z dôvodu 

nedodržania ustanovení zmluvy, 

- vyradenie MUDr. B. Papajčíka z evidencie účastníkov špecializačného štúdia 

z dôvodu zániku zmluvy o zabezpečení špecializačného štúdia z dôvodu 

nedodržania ustanovení zmluvy, 

n) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť zrušenie zaradenia MUDr. 

Z. Obozovej, 

o) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť MUDr. J. Rašku 

(Záchranná zdravotná služba Bratislava) o zmenu zaradenia do odboru všeobecné 

lekárstvo z dôvodu zmeny zamestnávateľa (súčasný odbor vnútorné lekárstvo), 

p) informoval, že dňa 8. septembra 2015 sa uskutočnilo výberové konanie do 

rezidentského programu. Výberového konania sa zúčastnilo 6 lekárov – 5 v odbore 

všeobecné lekárstvo, 1 lekár v odbore pediatria. Všetci účastníci vo výberovom konaní 

uspeli, Ministerstvo zdravotníctva SR garantuje a počíta s nákladmi pre rezidentov až 

od 1. decembra 2015 a následne na celý kalendárny rok 2016. JLF UK preto podá 

žiadosť o predĺženie pôvodného projektu do konca novembra 2015 (predĺži sa 

oprávnenosť výdavkov v projekte do konca novembra 2015) 

q) informoval, že Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie ZP ku dňu 16. septembra 2015 

podalo nasledujúce žiadosti o akreditáciu špecializačných študijných programov 

určených pre zdravotnícke povolanie lekár z dôvodu končiaceho obdobia 5-ročnej 

platnosti akreditácie: 

-  anestéziológia a intenzívna medicína – odborný garant: prof. MUDr. Beata     

Sániová, CSc. 

-  neonatológia -  odborný garant prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie oznamy o zanechaní štúdia na JLF 

UK v Martine: 

- Peter Lingeš – študent 2. roku štúdia  oznamuje, že zanecháva štúdium na JLF UK, 

- Jakub Suroviak – študent 3. roku štúdia  oznamuje, že zanecháva štúdium na JLF 

UK, 

- Katarína Gorbárová – študentka, ktorá mala prerušené štúdium v 2. roku štúdia 

(VL) oznámila, že nenastúpi po prerušení štúdia, 

- Matúš Šepela – študent, ktorý mal prerušené štúdium v 3. roku štúdia (VL) 

oznámil, že nenastúpi po prerušení štúdia, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosti o prerušenie 

štúdia na JLF UK v Martine: 

- Jozef Kudlačák – študent 2. roku štúdia študijného programu všeobecné lekárstvo 

žiada o prerušenie štúdia na jeden rok z osobných dôvodov, 

- Martin Lenko - študent 3. roku štúdia študijného programu všeobecné lekárstvo 

žiada o prerušenie štúdia na jeden rok  z osobných dôvodov, 

c) predložila  a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť o prestup na JLF 

UK v Martine: 

- Andrea Brozmanová – študentka 1. ročníka na 1.lekárskej fakulte Karlovej 

univerzity v Prahe. Na základe vyjadrenia garantov jednotlivých predmetov 

Vedenie JLF UK odporúča dekanovi v súlade so Študijným poriadkom JLF UK,  

pred vydaním rozhodnutia o prijatí formou prestupu z inej vysokej školy,  

vyžiadať súhlas rektora UK s prestupom a uznaním kreditov, 

d) predložila  a Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť žiadosti o prestup na 

JLF UK v Martine z dôvodu nesplnenia podmienok stanovených v Študijnom 

poriadku UK a JLF UK: 
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- Peter Priehradný – študent 1. roku študijného programu všeobecné lekárstvo na 

LF UP v Olomouci, 

- Diana Karásiková – študentka 2. roku štúdia študijného programu všeobecné 

lekárstvo na LF MU v Brne, 

e) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi na základe vyjadrenia garantov 

predmetov schváliť žiadosti o uznanie skúšok vykonaných v predchádzajúcom štúdiu 

v prvom roku štúdia: 

- Barbora Ďuríková – študentka, ktorá bola prijatá v prijímacom konaní pre AR 

2015/2016 a už študovala na Lekárskej fakulte v Ostrave, 

- Sandra Franiková - študentka, ktorá bola prijatá v prijímacom konaní pre AR 

2015/2016 a už študovala na Lekárskej fakulte v Prahe,   

- Martin Bacmaňák – študent, ktorý bol prijatá v prijímacom konaní pre AR 

2015/2016 a už študoval na JLF UK v Martine, 

f) informovala, že v dňoch 6. – 8. 10. 2015 sa uskutoční veľtrh vzdelávania Akadémia, 

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

Zriadenie komisie na vyhodnotenie špecifických potrieb študentov so špecifickými 

potrebami – prijaté uznesenie č. 11/15/2015, 

h) informovala, že v rámci predmetu Seminár k diplomovej práci 2 pre študentov 

študijného programu všeobecné lekárstvo výučba v jazyku slovenskom a anglickom 

zabezpečí 2 prednášky prof. MUDr. D. Meško, PhD., 

i) informovala o celkovom počte študentov JLF UK v Martine k 16. 9. 2015, 

j) 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 a zimný semester v AR 

2014/2015. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie oznamy o zanechaní štúdia na JLF 

UK v Martine: 

- Zuzana Kršková - študentka 1. ročníka študijného programu pôrodná asistencia, 

- Lenka Policianová - študentka, ktorá mala prerušené štúdium v 2. ročníku (OS) 

oznámila, že nenastúpi po prerušení štúdia, 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosti: 

- Andrea Porubská - študentka 1. roku štúdia študijného programu pôrodná 

asistencia žiada o prerušenie štúdia na jeden rok z dôvodu materskej dovolenky, 

- Nikoleta Kandelová - študentka 2. roku štúdia študijného programu 

ošetrovateľstvo žiada o prerušenie štúdia na jeden rok z dôvodu materskej 

dovolenky, 

- Gabriela Kacková - študentka 1. roku štúdia študijného programu verejné 

zdravotníctvo žiada o prerušenie štúdia na jeden rok z dôvodu materskej 

dovolenky, 

- Tamara Dírerová - študentka 3. roku štúdia študijného programu ošetrovateľstvo 

žiada o predĺženie prerušenie štúdia do 31.8.2016 z dôvodu materskej dovolenky 

c) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosti Miriam Bajtoš 

a Veroniky Kliačikovej, študentiek 3. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo 

o možnosť absolvovať predmet Zimná prax v priebehu zimného semestra AR 

2015/2016 (garant predmetu súhlasí), 

d) informoval o počte odvolaní uchádzačov o štúdium v študijnom programe verejné 

zdravotníctvo (magisterské štúdium, denná forma). 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie oznamy o zanechaní štúdia na JLF 

UK v Martine, 
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- Patrícia Filipa Pestana Carvalho, 2Vla,  

- Justyna Golec, 3VLa,  

- Ida Straume Bah, 2VLa,  

- René Olsen, 2VLa,  

- Truls Schjelderup Mathiesen, 2VLa,  

- Bano Abdul Rahman, 3VLa,  

- Anniken Aanensen, 2VLa,  

- Sondre Zimmermann Hana, 2VLa,  

- Robin Gunster, 2VLa,  

- Laila Khalida Shah, 2VLa,  

- Jasskaram Vir Singh Randhawa,  

- Masi Ulla Masomi, 2VLa,  

- Una Hardardóttir, 3VLa,  

- Jorgen Nymark, 3VLa,  

- Jonas Romsbotn, 2VLa,  

- Alexandra E.P.Dans, 3VLa,  

- Alexandra Sandnes Log, 3VLa,  

- Viktor Franksson, 2VLa,  

- Ingrid Christina Tangedal, 1VLa   

- Sajitha Sathiyaseelan, 1VLa 5+1 (TW), 

- Rezeda Tapaeva, 1VLa 5+1 (TW),  

- Laís Gali Souza Araújo, 2VLa, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosti o prerušenie 

štúdia na 1 rok: 

- Harpa  Bjornsdóttir, 2VLa 

- Pål Högström, 2VLa 

- Jakub Mazgaj, 2VLa 

- Pavel Jan Krasniak, 2VLa 

- Silje  Eikerol Sande, 2VLa 

- Martine Boe, 3VLa 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosti o prerušenie 

štúdia na 1 semester: 

- Milena Konarska, 2VLa 

- Nana Sinclair, 2Vla 
d) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrhy na vylúčenie zo 

štúdia: 

- Helene Lybak, 2Vla 

- Sindre Bekkevik Gaseland, 2Vla 

- Laura Kruková, 2Vla 

- Iselin Urdal Nygard, 2Vla 

- Jens Henrik Jorgensen, 2VLa 

- Anney Ýr Geirsdóttir, 2VLa 

- Bjørnar Kløften, 1VLa 

e) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť M. Omastu (2. 

ročník) o prestup zo študijného programu Všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku 

anglickom na študijný program Všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku slovenskom. 

 

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

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

výberového konania na obsadenie 1 miesta profesora v študijnom odbore urológia na 

Urologickej klinike JLF UK a UNM - prijaté uznesenie č. 12/15/2015. 
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K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predložila návrh aktualizácie smernice o cestovných náhradách poskytovaných pri 

domácich a zahraničných pracovných cestách – prijaté uznesenie č. 13/15/2015, 

b) informovala, že sa zbierajú podklady (zoznamy študentov – prospech a mimoškolské 

aktivity, školitelia, doktorandi, vekové výročia, študentská anketa) potrebné na 

Slávnostné otvorenie Akademického roka 2015/2016, 

c) informovala o chybe zo strany UK v Bratislave pri vyúčtovaní klinických pracovísk 

k 30. 6. 2015, správne vyúčtovanie sa vykoná k 31. 12. 2015, 

d) informovala, že sa spracovávajú podklady potrebné k dozornému auditu zavedeného 

systému manažérstva kvality, ktorý by sa mal na JLF UK v Martine uskutočniť do 27. 

novembra 2015, 

e) informovala, že na pracoviská JLF UK bol zaslaný oznam o vnútornom audite – 

chemické látky a prípravky, ktorý sa vykoná v mesiaci október na všetkých 

pracoviskách a u všetkých zamestnancov, ktorí v rámci riešenia výskumných úloh 

objednávali chemické látky resp. prípravky za obdobie od 1. 1. 2014 do 31. 8. 2015, 

f) informovala, že s účinnosťou od 31. 8. 2015 bolo poisťovni ASTRA a. s. odňaté 

povolenie na vykonávanie činnosti (vysúťažený dodávateľ pre predmet zákazyk 

poistenie majetku UK), 

g) informovala o podmienkach týkajúcich sa čerpania zákonného voľna u zamestnancov 

JLF UK v Martine podľa zákonníka práce, 

h) informovala, že dňa 23. 9. 2015 sa uskutoční kontrola na mieste na tri projekty 

spolufinancované zo ŠF EÚ, 

i) poskytla informácie týkajúce sa stretnutia LF ČR a SR, ktoré tento rok organizuje LF 

UK v Plzni, 

j) predložila ponuku virtuálnych prehliadok JLF UK v Martine v Google mapách, 

Vedenie JLF UK odporučilo návrh realizovať, 

k) informovala, že v zmysle § 7 Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení 

neskorších predpisov a § 8 Zákona NR SR o štátnom jazyku č. 270/95 Z. z. v znení 

neskorších predpisov je potrebné, aby každý prístroj zakúpený na JLF UK v Martine 

mal návod na obsluhu v slovenskom jazyku - prijaté uznesenie č. 14/15/2015,  

l) informovala, že 27. 8. 2015 navštívila užívateľské zariadenia BioMedu MVDr. D. 

Bucsuházyová s cieľom kontroly a schvaľovania nových zariadení vykonávajúcich 

experimenty na zvieratách. Kontrola sa uskutočnila s pozitívnym výsledkom. 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc. 

a) informovala o propagačných aktivitách v BioMede, 

b) informovala o príprave Organizačného poriadku BioMedu, 

c) informovala o príprave orientačného systému pre BioMed Martin, 

d) informovala, že 5. 10. 2015 sa uskutoční zasadnutie Predsedníctva AS JLF UK v 

Martine, 

e) informovala, že 13. 10. 2015 sa uskutoční zasadnutie AS JLF UK v Martine. 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

V Martine dňa   25. 9. 2015 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


