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Z á p i s n i c a  č. 1/2015 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 12. januára 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní: prof. MUDr. J. Danko, CSc., prof. MUDr. P. Galajda, CSc., , doc. MUDr. R. 

Péčová, PhD., doc. MUDr. O. Osina, PhD., Ing. Ľ. Červeňová, , doc. RNDr. E. 

Halašová, PhD., prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc., 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 
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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. decembra 2014 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 od veľvyslanca SR so sídlom 

v Nairobi na možnú spoluprácu, 

b) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie ponuku od Thakov Overseas 

Education na možnú spoluprácu, 

c) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie informáciu prorektora UK doc. 

Pekára týkajúcu sa doplnenia akreditačných spisov komplexnej akreditácie 

u niektorých súčastí UK (JLF UK má všetky dokumenty v poriadku), 

d) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo schváliť členov novej Vedeckej rady JLF UK 

na funkčné obdobie od 1. 3. 2015 do 28. 2. 2019 – prijaté uznesenie č. 1/1/2015, 

e) informoval, že v súlade s Programom štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012 – 

2014 je potrebné vyplniť štatistický výkaz Dalv (MŠVVaŠ SR) 1-01 o ďalšom 

vzdelávaní za rok 2014, 

f) informoval, že v súlade s Dlhodobým zámerom JLF UK a posilnením vedecko-

výskumnej činnosti je potrebné vypracovať plán publikačnej aktivity na rok 2015 za 

jednotlivé pracoviská JLF UK v Martine – prijaté uznesenie č. 2/1/2015.  

 

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: prof. MUDr. G. 

Nosáľovej, DrSc., MUDr. M. Janíkovi, PhD., MUDr. J. Krajčovičovi, PhD., Mgr. S. 

Mahmoodovej, PhD. a MUDr. P. Bánovčinovi, PhD.,  

b) informovala, že prof. MUDr. J. Hanáčkovi, CSc. udelil Literárny fond Prémiu za 

rozvoj slovenskej vedy doma a i v zahraničí, 

c) informovala, že do 26. januára 2015 je potrebné predložiť na Referát vedecko-

výskumnej činnosti súhrnné údaje o výsledkoch VVČ za rok 2014, 

d) informovala, že v dňoch 12. – 14. januára 2015 sa uskutočnia záverečné oponentské 

konania projektov VEGA a KEGA. 

 

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. J. Breznického, doktoranda 

externej formy štúdia v študijnom odbore 7.1.4. vnútorné choroby: 

Pôvodný názov: „Septické artritídy“, 

Navrhovaný názov: „Periprotetická infekcia v ortopédii“, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 
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- menovanie MUDr. P. Ferenca, lekára ŠÚDTaRCH, n. o. Dolný Smokovec, za 

školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore pediatria na 

JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. A. Bilšákovej, primárky oddelenia dlhodobo chorých 

Nemocnica A. Leňa Humenné, za školiteľku pre lekárov zaradených do 

špecializačného štúdia v odbore vnútorné lekárstvo (popr. spoločný internistický 

kmeň) na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. R. Koreňa, prednostu Kliniky detskej chirurgie DFNsP Banská 

Bystrica, za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore 

detská chirurgia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. Ľ. Baška, primára interného oddelenia Nemocnica Bánovce, za 

školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore vnútorné 

lekárstvo (popr. spoločný internistický kmeň) na JLF UK v Martine, 

c) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

-  žiadosť MUDr. Z. Púčikovej o vyradenie z evidencie účastníkov štúdia 

v odbore pediatria z dôvodu záujmu realizovať špecializačné štúdium na inej 

vzdelávacej ustanovizni, 

- zmenu zaradenia MUDr. K. Matušíkovej zo špecializačného štúdia v odbore 

gastroenterológia na odbor vnútorné lekárstvo, 

d) informoval, že dňa 15. 1. 2015 sa uskutoční výberové konanie pre zapojenie sa do 

rezidentského programu. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie harmonogram prípravy a priebehu 

prijímacích skúšok na JLF UK v Martine pre AR 2015/2016,  

b) informovala, že na pracoviská JLF UK v Martine budú zaslané rozvrhy na LS AR 

2014/2015 na pripomienkovanie, 

c) informovala, že sa pripravujú dve miestnosti (č. 54, 55) na Malej Hora 5 na 

zabezpečenie výučby Lekárskej biológie v priestoroch Malá Hora 5, 

d) informovala o zabezpečení výučby povinne voliteľného predmetu Onkologická 

propedeutika/onkológia v 8. semestri štúdia v študijnom programe VL - prijaté 

uznesenie č. 3/1/2015, 

e) informovala, že v priebehu letného semestra sa uskutoční regrutačná aktivita 

ozbrojených síl SR pre študentov 6. roku štúdia študijného programu všeobecné 

lekárstvo výučba v jazyku slovenskom, 

f) informovala, že na pracoviská JLF UK v Martine bolo zaslaný oznam týkajúci sa 

vypísania tém diplomových prác pre študentov 4. roku štúdia študijného programu 

všeobecné lekárstvo, 

g) informovala, že 2. 2. 2015 sa uskutoční na pôde fakulty  „Deň otvorených dverí na 

JLF UK“ pre záujemcov o štúdium. 

  

doc. RNDr. E. Halašová, PhD.  

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi zobrať na vedomie: 

- oznam H. S. Thorarensen, študenta 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia na JLF UK, 

- oznam I. H. Magnerud, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia na JLF UK, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť T. Ari Bergmann 

Thorsteinssona, študenta 1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – 

výučba v jazyku anglickom o predĺženie prerušenia štúdia na JLF UK, 
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c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť C. Bjelke, 

študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku 

anglickom o skorší nástup po prerušení štúdia na JLF UK, 

d) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť V. Frankssona, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na JLF UK,  

- žiadosť T. Róbertsdóttir, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na JLF UK. 

 

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

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

výberového konania na obsadenie funkčného miesta docenta v študijnom odbore 

chirurgia na Klinike hrudníkovej chirurgie JLF UK v Martine - prijaté uznesenie č. 

4/1/2015. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie rozhodnutie o určení maximálnej 

výšky príplatkov za riadenie vedúcim zamestnancom UK s účinnosťou od 1. januára 

2015, 

b) informovala, že bol vypracovaný štvrťročný výkaz podlimitných zákaziek na dodanie 

tovaru alebo služieb bežne dostupných na trhu za JLF UK v Martine, 

c) informovala o termínoch konsolidácie za rok 2014, ktorú bude zabezpečovať UK 

v Bratislave, 

d) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie Záznam o oboznámení 

zodpovedných zamestnancov Oddelenia verejného obstarávania Dekanátu JLF UK 

v Martine so zabezpečením plnenia úloh vyplývajúcich z predbežných čiastkových 

správ z vládneho auditu č. A597 K3745 a A602 K3831, 

e) informovala, že bol vydaný Vnútorný predpis č. 1/2015 Smernica rektora UK 

v Bratislave Dodatok č. 3 k vnútornému predpisu č. 9/2009 Smernici rektora UK, 

ktorou sa vydáva Platový poriadok UK v Bratislave, 

f) informovala, že od 1. 1. 2015 nadobudla účinnosť Vyhláška štatistického úradu SR č. 

257/2014, ktorou sa vydáva nová klasifikácia výdavkov verejnej správy, 

g) predložila návrh vnútorného predpisu – Smernica dekana JLF UK v Martine – 

Odmeňovanie vedecko-pedagogických zamestnancov JLF UK v Martine – prijaté 

uznesenie č. 5/1/2015, 

h) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo vykonať odvod do Fondu UK vo výške 3 %  

zo školného študentov za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia, resp. za súbežné 

štúdium v AR 2014/2015 (s výnimkou študentov študujúcich v jazyku anglickom) 

a vykonať odvod do Štipendijného fondu JLF UK vo výške 20 % zo školného 

študentov za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia, resp. za súbežné štúdium v AR 

2014/2015 – prijaté uznesenie č. 6/1/2015 a prijaté uznesenie č. 7/1/2015, 

i) informovala, že bola podpísaná rámcová dohoda medzi UK v Bratislave 

a spoločnosťou RIGHT POWER ENERGY, s. r. o. pre predmet zákazky 

„Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny“, 

j) informovala, že bola podpísaná zmluva o poskytovaní služieb medzi UK v Bratislave 

a spoločnosťou EUROPEA Group s. r. o. na predmet zákazky „ IKT – Pozáručný 

servis zariadení“, 

k) predložila zoznam zamestnancov JLF UK, ktorí si do 31. 12. 2014 nevyčerpali 

dovolenku. Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi vynulovať nevyčerpané dovolenky 

k uvedenému dátumu – prijaté uznesenie č. 8/1/2015 
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l) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie kalkuláciu spoločenského podujatia 

Lekársky ples 2015, ktoré sa uskutoční 6. 2. 2014, 

m) informovala o dotácii za výučbu na špecializovanom výučbovom pracovisku UNM 

k 30. 11. 2014, 

n) informovala, že JLF UK v Martine vznikla povinnosť zo zákona o ochrane osobných 

údajov č. 122/2013 Z. z. v platnom znení poučiť oprávnené osoby, t. j. osoby, ktoré 

pracujú s osobnými údajmi o ich právach a povinnostiach; Vedenie JLF UK 

odporučilo zabezpečiť poučenie oprávnených osôb elektronickou formou a záznamy 

z poučenia distribuovať centrálne z referátu personálnej práce, 

o) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť Transparency 

international o sprístupnenie informácií týkajúcich sa verejného obstarávania 

uverejneného vo Vestníku pod č. 194/2014, 

p) predložila prehľad uložených priestupkových opatrení študentom ubytovaným vo VI 

JLF UK na ul. L. Novomeského a na ul. P. O. Hviezdoslava, 

q) predložila žiadosť Ing. M. Vrabca, predsedu ZO OZ PŠaV na Slovensku o stanovenie 

termínu kolektívneho vyjednávania a popísania Kolektívnej zmluvy JLF UK na rok 

2015, 

r) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo schváliť plán kapitálových výdavkov pre 

roky 2015 a 2016  na ich financovanie z Rektorátu UK – prijaté uznesenie č. 

9/1/2015, 

s) predložila ročné výkazy týkajúce sa: 

- finančných výkazov VVŠ za IV. štvrťrok 2014, 

- vysokoškolských internátov za rok 2014, 

- vysokoškolských jedálni za rok 2014, 

t) informovala, že bola JLF UK v Martine pridelená dotácia na mesiac január 2015. 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc. 

a) informovala, že 17. 2. 2015 sa uskutoční zasadnutie AS JLF UK v Martine. 

 

prof. MUDr. J. Danko, CSc. 

a) požiadal členov vedenia fakulty o predloženie návrhov na personálne obsadenie 

funkcie riaditeľa BioMed JLF UK Martin, 

b) požiadal vedúcich teoretických ústavov o predloženie návrhov na prerozdelenie novo-

vybudovaných priestorov stavby v rámci Kompetenčného centra. 

 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

V Martine dňa   16. 1. 2015 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 

 


