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Z á p i s n i c a  č. 18/2015 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 9. novembra 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní: prof. MUDr. J. Danko, CSc., 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.  

Ospravedlnená: prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc. 

 

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 

Ospravedlnená: prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc. 
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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 26. 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) informoval, že 19. 11. 2015 sa uskutoční na pôde fakulty  „Deň otvorených dverí na 

JLF UK“. Podujatie je určené pre žiakov základných a stredných škôl aj pre širokú 

verejnosť, 

b) predložil list zástupcu organizácie ANSA vo veci vrátenia poplatku za chýbajúce 

predmety bývalej študentke L. K. Shah.  

Na základe čl. 2, ods. 1 vnútorného predpisu č. 34/2014 Smernica o platobných 

podmienkach študentov študujúcich v jazyku anglickom, v prípade skončenia štúdia 

podľa § 66 zákona o vysokých školách, nevzniká povinnosť vrátiť už zaplatené školné 

a poplatky za prebiehajúci semester akademického roka, v ktorom študent štúdium 

skončil, Vedenie JLF UK neodporúča žiadosti vyhovieť, 

c)  predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi postúpiť rektorovi UK v Bratislave 

odvolanie bývalého študenta D. Bengtssona voči rozhodnutiu dekana JLF UK 

o vylúčení zo štúdia.  

 

K bodu 3) 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. v zastúpení prof. MUDr. A. Čalkovskej, DrSc. 

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

dekana za práce publikované v časopisoch s impakt faktorom: doc. MUDr. T. 

Baškovi, PhD. a MUDr. M. Ňachajovej,  

b) informoval, že riešitelia Grantov UK majú povinnosť predložiť záverečné správy o ich 

riešení za rok 2015 na Referát vedecko-výskumnej činnosti do 12. decembra 2015, 

c) informoval, že doktorandi dennej formy štúdia, vedeckí a výskumní zamestnanci do 

30 rokov môžu podávať žiadosti o Grant UK na rok 2016 na Referát vedecko-

výskumnej činnosti do 18.12.2015, 

d) informoval, že JLF UK v Martine podala 18 projektov APVV so začiatkom riešenia 

v roku 2016. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť: 

- žiadosť o zmenu témy dizertačnej práce pre MUDr. Janu Nikolínyovú, 

doktorandku externej formy v študijnom odbore 7.4.2. verejné zdravotníctvo (pred 

DS) 

 pôvodný názov: „Epidemiologické charakteristiky užívania alkoholu 

u adolescentov na Slovensku“ 

 navrhovaný názov: „Verejnozdravotné aspekty užívania psychoaktívnych 

návakových látok počas tehotenstva“ 

- žiadosť o zmenu témy dizertačnej práce pre MUDr. Miroslavu Kohútovú, 

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

 pôvodný názov: „Zmena niektorých imunologických parametrov u detí 

s obštrukčným ochorením dýchacích ciest po aplikácií probiotík“ 
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 navrhovaný názov: „Histamínová intolerancia“ 

b) informoval, že Referát doktorandského štúdia nemá žiadne pripomienky 

k rozhodnutiam AK ku komplexnej akreditácii, 

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

nového predsedu ŠVOČ na JLF UK v Martine (RNDr. Michal Šimera, PhD.), 

d) informoval o termíne konania ďalšieho ročníka ŠVK v roku 2016 – prijaté uznesenie 

č. 1/18/2015, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. E. Dosedlu, primára Gynekologicko-pôrodníckej kliniky, 

Nemocnica Košice - Šaca, za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného 

štúdia v odbore odbore gynekológia a pôrodníctvo na JLF UK v Martine, 

- menovanie Mgr. J. Hasidlovej, vrchnej sestry, ADOS-Vitalita, s. r. o., Dubnica nad 

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

ošetrovateľská starostlivosť v komunite na JLF UK v Martine, 

- menovanie Mgr. N. Ondákovej, sestry Psychiatrickej liečebne Sučany, za 

školiteľku pre sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská 

starostlivosť v psychiatrii na JLF UK v Martine, 

- menovanie Mgr. Alžbety Žehličkovej, vedúcej sestry, Psychiatrická liečebňa 

Samuela Bluma Plešivec, 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: 

- zrušenie zaradenia MUDr. Z. Lackovej zo špecializačného štúdia v odbore 

ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, 

- zrušenie zaradenia doc. MUDr. K. Dókuša, PhD. zo špecializačného štúdia 

v odbore zdravotnícky manažment a financovanie. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) informovala o príprave podkladov pre vyplatenie motivačných štipendií študentom za 

AR 2014/2015, 

b) informovala o výsledkoch retenčných testov, ktoré písali študenti 3. a 6. ročníka štúdia 

VL – výučba v jazyku slovenskom, 

c) informovala o ponuke denníkov Ujszo a Korzár na inzerciu, 

d) informovala, že študijné oddelenie JLF UK v Martine spracovalo žiadosti študentov 

JLF UK so špecifickými potrebami pre koordinátora UK.  

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

- predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie oznam J. M. Prufera, 1VLa 

o zanechaní štúdia na JLF UK v Martine.  

 

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

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

komisií pre vypísané výberové konania: na obsadenie pracovného miesta odborného 

asistenta na Ortopedickej klinike JLF UK a UNM, na obsadenie pracovného miesta 

odborného asistenta na Neonatologickej klinike JLF UK a UNM, na obsadenie funkcie 

riaditeľa Simulačného výučbového centra JLF UK a na obsadenie 29 pracovných 

miest výskumných pracovníkov v BioMede Martin – prijaté uznesenie č. 2/18/2015. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala, že bol vykonaný prieskum trhu na predmet zákazky Virtuálna prehliadka 

priestorov JLF UK v Martine, v ktorom bol na základe najnižšej ceny vybratý 

dodávateľ PANOGO, 
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b) informovala, že sa pripravujú podklady pre vypracovanie Plánu verejného 

obstarávania za JLF UK v Martine na rok 2016, ktorý bude súčasťou Plánu VO za 

UK, 

c) informovala, že sa pripravujú podklady do následnej monitorovacej správy pre projekt 

Vybudovanie knižnično-informačného, výpočtového a simulačného výučbového 

centra a modernizácia IKT na JLF UK v Martine, ITMS: 26250120031, ktorý bol 

ukončený v roku 2014, 

d) informovala o spôsobe odovzdávania plášťov pre študentov 1. ročníka – plášte budú 

odovzdávať študentom reprezentanti jednotlivých študijných programov,   

e) informovala, že jeden zo sponzorov Medických beánií 2015 je spoločnosť Svet 

zdravia, ktorá na základe zmluvy o reklame žiada o umiestnenie reklamného roll-upu 

v sále konania uvedeného podujatia a bude spomenutá aj pri otvorení podujatia. 

Vedenie JLF UK odporúča dekanovi požiadavke vyhovieť, 

f) informovala, že na základe požiadavky kvestorky UK boli zaslané aktuálne údaje 

o vyplatených finančných prostriedkoch na sociálne štipendiá, o počte vydaných jedál 

a aktualizovaný prehľad o ubytovacej kapacite na študentských domovoch a o počte 

ubytovaných študentov, 

g) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť o určenie výšky 

finančného zabezpečenia streleckej súťaže „Vianočná muška“ – prijaté uznesenie č. 

3/18/2015, 

h) informovala, že bol vydaný pokyn tajomníčky č. 2/2015 týkajúci sa postupu pri 

vystavovaní požiadaviek na objednávku a cestovné príkazy pracovísk zaradených do 

BioMedu Martin, 

i) predložila návrh nového vnútorného predpisu – Príkazu dekana JLF UK na 

zabezpečenie riadnej a úplnej dokumentácie zápisov o zaradení dlhodobého hmotného 

a nehmotného majetku do evidencie – prijaté uznesenie č. 4/18/2015, 

j) predložila zápisnicu z prerokovania PČS z VA č. A695, K4208. Vedenie JLF UK 

nemá pripomienky k termínom na prijatie opatrení na nápravu ani k termínom na 

podanie správy o splnení opatrení, 

k) predložila prehľad spracovaných požiadaviek z pracovísk JLF UK o zakúpenie OOPP 

pre všetkých zamestnancov JLF UK – prijaté uznesenie č. 5/18/2015, 

l) informovala o dvoch predložených žiadostiach zamestnancov JLF UK o nenávratný 

finančný príspevok – prijaté uznesenie č. 6/18/2015, 

m) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh zapojiť sa do 

obchodovania v EKS a registráciu JLF UK prostredníctvom RUK ako dodávateľa 

„služby hromadného stravovania“, resp. „služby hromadného stravovania pre iné 

podniky a iné inštitúcie“ pre objednávateľa SNK v Martine – prijaté uznesenie č. 

7/18/2015, 

n) informovala o problematike dokladovania o zaočkovaní študentov JLF UK proti 

hepatitíde – prijaté uznesenie č. 8/18/2015, 

o) informovala o stave v spracovaní podkladov z pracovísk v BioMede a Edukačnom 

centre týkajúcich sa prípravy povolení o uvedenie priestorov do prevádzky – prijaté 

uznesenie č. 9/18/2015. 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

a) informoval, že dňa 17. 12. 2015 sa uskutoční Vianočné stretnutie zamestnancov JLF 

UK v Martine. 

 

V Martine dňa   12. 11. 2015 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 
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Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


