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Z á p i s n i c a  č. 17/2015 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 26. októbra 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  

 L.Briš, 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 13. októbra 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 a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie ponuku služieb správy webu pre JLF 

UK v Martine. V súčasnosti JLF UK v Martine danú ponuku nevyužije,  

b) predložil a Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť žiadosť o navýšenie 

úväzku sekretárke na Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM,  

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

odborného asistenta 0,2 z dôvodu zastupovania počas rodičovskej dovolenky na 

Klinike hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM,  

d) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie návrh zmluvy o vzájomnej spolupráci 

s MZ SR a jej dodatok – prijaté uznesenie č. 1/17/2015, 

e) predložil ponuku na spoluprácu s D. Eriksson v oblasti zlepšovania kvality 

v zdravotníctve – prijaté uznesenie č. 2/17/2015, 

f) predložil žiadosť SČK o poskytnutie informácie, aké úpravy, opravy a zveľadenie nad 

rámec bežnej údržby boli vykonané v roku 2015 na nehnuteľnosti bývalej 

zdravotníckej školy – prijaté uznesenie č. 3/17/2015, 

g) predložil ponuku zapojiť sa do literárnej súťaže „Život v mieri – samozrejmosť pre 

nás, túžba všetkých“. 

 

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. MUDr. E. 

Novákovej, PhD. a doc. MUDr. Ingrid Tonhajzerovej, PhD.,  

b) informovala o výjazdovom zasadnutí Komisie VEGA v dňoch 21. – 22. októbra 2015 

v Košiciach, 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na členov Komisie 

VEGA č. 9 a komisie KEGA č. 3 v II. funkčnom období (2016 – 2020) – prijaté 

uznesenie č. 4/17/2015. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť: 

- žiadosť MVDr. Romany Koprdovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.3.2. farmakológia na SAV v Bratislave o povolenie zahraničného 

študijného pobytu na National and Kapodistrian University of Athens, medical 

School, Department of Pharmacology (Grécko) v období od 05.11.2015 do 

15.12.2015 z dôvodu osvojenia si metodiky stanovenia hladín biogénnych amínov 

pomocou HPLC-ED, 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť nomináciu MUDr. M. 

Samoša, PhD. do 11. ročníka súťaže Študentská osobnosť Slovenska v AR 2014/2015, 

c) informoval, že Referát doktorandského štúdia pripravil akreditačný spis študijného 

odboru 7.1.23. urológia, 
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d) informoval, že dňa 27. 10. 2015 sa bude konať 12. ročník vedeckej konferencie 

doktorandov 2015, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie PhDr. A. Krakovej, sestry, ADOS Monika Kraková, Spišská Nová 

Ves, za školiteľku pre sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore 

ošetrovateľská starostlivosť v komunite na JLF UK v Martine, 

- menovanie E. Dvorčákovej, sestry, Detský domov Prešov, za školiteľku pre sestry 

zaradené do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť v 

komunite na JLF UK v Martine, 

- menovanie Bc. M. Minárovej, vedúcej opatrovateľsko–zdravotníckeho oddelenia, 

CSS Fantázia, Kysucké Nové Mesto, za školiteľku pre sestry zaradené do 

špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite na JLF 

UK v Martine, 

- menovanie Mgr. Ľ. Chocholovej, vedúcej o zariadenia, garant pre ošetrovateľstvo, 

SUBSIDIUM, Rožňava, za školiteľku pre sestry zaradené do špecializačného 

štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite na JLF UK v Martine, 

- menovanie A. Prokopovičová, dipl. psych. sestra, vedúcej sestry Psychiatrické 

oddelenie NsP Sv. Jakuba Bardejov, za školiteľku pre sestry zaradené do 

špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii na JLF 

UK v Martine, 

- menovanie Mgr. A. Jasovskej, vedúcej sestry, Detská psychiatrická liečebňa, n. o. 

Hraň, za školiteľku pre sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore 

ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii na JLF UK v Martine, 

f) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- vyradenie MUDr. M. Mokáňa, z evidencie účastníkov špecializačného štúdia 

z dôvodu pokračovania vzdelávania v inom špecializačnom študijnom odbore na 

inej vzdelávacej ustanovizni, 

g) informoval, že 26. 10. 2015 boli odoslané žiadosti o opätovnú akreditáciu uvedených 

špecializačných študijných programov určených pre zdravotnícke povolanie lekár (9 

programov): dermatovenerológia, gynekológia a pôrodníctvo, hematológia 

a transfuziológia, chirurgia, infektológia, neurológia, pediatria, pneumológia 

a ftizeológia a urológia, 

h) informoval o rezidentskom programe pre lekárov prvého kontaktu. JLF UK má 

momentálne zaradených v rezidentskom programe 14 lekárov. Financovanie 

rezidentského programu zo štrukturálnych fondov sa končí dňom 31. 10. 2015, ďalšie 

financovanie bolo prisľúbené ministrom zdravotníctva SR z rozpočtovej kapitoly MZ 

SR – v súvislosti s prípravou zmlúv, ktoré by mali byť podkladom pre ďalšiu 

realizáciu rezidentského programu koordinovaného Ministerstvom zdravotníctva SR, 

bolo avizované pracovné stretnutie na MZ SR dňa 27. 10. 2015. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie oznam M. Roštára, študenta 4. roku 

štúdia študijného programu všeobecné lekárstvo o zanechaní štúdia na JLF UK, 

b) informovala, že sa pripravujú rozhodnutia o úhrade školného za prekročenie 

štandardnej dĺžky štúdia v AR 2015/2016, 

c) informovala o príprave rozvrhov pre študijný program zubné lekárstvo v LS AR 

2015/2016 

d) informovala o príprave prvej zlatej promócie absolventov študijného odboru 

všeobecné lekárstvo, ktorá sa uskutoční 6. 11. 2015, 

e) informovala o možnosti zapojiť sa do súťaže Európska značka pre jazyky, 

f) informovala o ponuke Moja Nitra a iné – Kam na vysokú školu 2016 na inzerciu. 
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doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie: 

- oznam K. Pohančeníkovej, študentky 3. roku štúdia študijného programu pôrodná 

asistencia o zanechaní štúdia na JLF UK, 

- oznam D. Školníkovej, študentky 3. roku štúdia študijného programu pôrodná 

asistencia o zanechaní štúdia na JLF UK. 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť D. Arbetovej, 

študentky 2. roku štúdia študijného programu verejné zdravotníctvo o individuálny 

študijný plán z dôvodu tehotenstva. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

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

UK v Martine, 

- Mia Øyjordet, 2Vla,  

- Christian Herz, 2VLa,  

- An-Tim Nguyen, 2VLa,  

- Steffen Myklevik, 3VLa,  

- Michal Dominik Danowski-Zdzieblo,  

- Li-Ting Chiu, 3VLa,  

- Abdullah Khan, 3VLa,  

- Shamithra Kugarajan, 3VLa,  

- Oddur Örnólfsson, 3VLa,  

- Even Lien Omstad, 3VLa,  

- Anna Kolle, 3VLa,  

- Ines Isabel F. Carvalho, 4VLa,  

- Madeleine Sylvie Ateba Pouale, 4VLa,  

- Nora Pettersen, 5VLa, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť vylúčenie zo štúdia: 

- Fabian Severin Thorn, 2VLa,  

- Daniel Erik Bengtsson, 3VLa,  

- Peter Kašša, 4 VLa, 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť P. Kaššu, 4VLa 

o vrátenie školného za LS 2015/2016. 

 

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

a) podal informácie z pracovného stretnutia k manažérstvu kvality na Univerzite 

Komenského v Bratislave, 

b) predložil návrh na zmenu vnútorného predpisu č. 34/2013 – prijaté uznesenie č. 

5/17/2015. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi zapracovať do plánu špecifických 

výdavkov na rok 2016 výučbu študentov v zdravotníckom zariadení, 

b) predložila návrh možností parkovania v BioMede Martin – prijaté uznesenie č. 

6/17/2015, 

c) informovala, že sa spracovávajú údaje o ubytovacej kapacite ŠD a o počte 

ubytovaných  študentov, revízia sociálnych štipendií a revízia počtu vydaných jedál 

k 31. 10. 2015, 

d) informovala, že novelizáciou zákona o verejnom obstarávaní došlo okrem iného aj 

k zmene finančného limitu, od ktorého je Univerzita Komenského v Bratislave 

povinná používať Elektronické trhovisko. Limit sa zvýšil z hodnoty 1000 € bez DPH 

na hodnotu 5000 € bez DPH, 

e) informovala o ústnych záveroch z kontroly projektu č. APVV-0315-11, ktorá sa 

uskutočnila 19. 10. 2015, 
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f) informovala o spôsobe prepojenia prístupového a bezpečnostného systému v BioMede 

a Edukačnom centre a tiež o časových pásmach voľných vstupov, vstupov na 

preukazy a zablokovaných vstupov, 

g) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie návrh sprístupnenia študovne AIC 

pre študentov počas semestra a počas skúškového obdobia: 

 4. 1. 2016 - 26. 2. 2016: Po – Pia: od 8.00 hod. do 22.00 hod., 

 7. 11. 2015 – 26. 2. 2016: So – Ne: od 10.00 hod. do 19.00 hod., 

h) predložila a Vedenie zobralo na vedomie správu z kontroly na mieste na projekt Zubné 

lekárstvo – nový študijný program na JLF UK v Martine, 

i) predložila záznam o vykonaní vnútornej kontroly na JLF UK v Martine v súlade 

s Plánom kontrolnej činnosti na rok 2015 (kontrola prihlasovania a odhlasovania 

zamestnancov do registra poistencov RLFO), 

j) predložila záznam o vykonaní vnútornej kontroly na JLF UK v Martine v súlade 

s Plánom kontrolnej činnosti na rok 2015 (kontrola uzatvorených dohôd o hmotnej 

zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie), 

k) informovala o evidencii obrazov na pracoviskách JLF UK v Martine – prijaté 

uznesenie č. 7/17/2015, 

l) informovala a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie predbežnú čiastkovú správu 

z vládneho auditu č. A695, ktorý vykonala KPMG. 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc. 

a) informovala o výsledku všeobecných volieb zástupcov JLF UK v Martine do 

Akademického senátu UK v Bratislave, ktoré sa konali 21. 10. 2015. 

 

 

 

V Martine dňa   29. 10. 2015 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


