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Z á p i s n i c a  č. 6/2015 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 23. marca 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní: prof. MUDr. J. Danko, CSc., prof. MUDr. P. Galajda, CSc., prof. MUDr. A. 

Čalkovská, DrSc., Ing. Ľ. Červeňová, doc. RNDr. E. Halašová, PhD., doc. 

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

Ospravedlnený: doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

 

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 11. marca 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 prof. MUDr. M. Mokáňa, DrSc., FRCP Edin o zmenu organizačnej 

štruktúry na I. internej klinike JLF UK a UNM – prijaté uznesenie č. 1/6/2015, 

b) predložil žiadosť Ing. M. Čutku o zmenu organizačnej štruktúry na Ústave 

informačných technológii JLF UK – prijaté uznesenie č. 2/6/2015, 

c) predložil žiadosti o prehodnotenie finančného ohodnotenia administratívnych 

zamestnancov – prijaté uznesenie č. 3/6/2015, 

d) podal informácie zo zahraničnej pracovnej cesty na Taiwane týkajúce sa hlavne 

študentských letných stáži, možnosti vypracovania spoločných projektov, konkrétnych 

tém možnej klinickej spolupráce, možnosti výmeny vedeckých pracovníkov 

a postgraduálnych študentov predovšetkým v oblasti regeneratívnej medicíny 

orientovanej na stomatologické, dermatologické a neurologické ochorenia, záujmu 

TMU o spoluprácu s JLF UK v Martine, záujmu štátnej čínskej nadácie pre rozvoj 

štúdia v zahraničí založiť pobočku UK v Pekingu so zameraním na výučbu medicíny, 

e) poďakoval všetkým za pomoc pri organizácii inaugurácie dekana JLF UK v Martine, 

ktorá sa konala v piatok 20. marca 2015. Vyzdvihol profesionalitu, aj vďaka ktorej bol 

celý akt dôstojným a na vysokej úrovni reprezentoval fakultu navonok, pretože 

účastníkmi boli hostia z mimofakultného prostredia, ale aj z ostatných fakúlt v rámci 

Univerzity Komenského. 

 

K bodu 3) 

prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc. 

a) podala informácie zo zasadnutia Atestačnej komisie UK k udeľovaniu vedeckých 

kvalifikačných stupňov (VKS) I a IIa,  

b) informovala o účasti na workshope GREAT Health and Life Science Innovation 

Exchange, organizovanom britskou ambasádou v Bratislave a rokovanie s partnermi 

pre nadviazanie kontaktov vo vedecko-výskumnej oblasti. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. G. Paluch Kubišovej, primárky neurologického oddelenia NsP, 

a. s. Levice, za školiteľku pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v 

odbore neurológia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. J. Maďarovej, primárky detského oddelenia, Ľubovnianska 

nemocnica, n. o. Stará Ľubovňa, za školiteľku pre lekárov zaradených do 

špecializačného štúdia v odbore pediatria na JLF UK v Martine, 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť  
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- vyradenie MUDr. K. Prochádzku z evidencie účastníkov špecializačného štúdia 

v odbore pediatria z dôvodu záujmu realizovať špecializačné štúdium na inej 

vzdelávacej ustanovizni, 

c) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť plán vzdelávacích aktivít na 

apríl 2015: 

7. 4. – 5. 5. 2015      Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore 

vnútorné lekárstvo 
8. 4. 2015 Špecializačná skúška v odbore ošetrovateľská 

starostlivosť v psychiatrii 

13. 4. 2015  Špecializačná skúška v odbore pneumológia a 

ftizeológia 

13. – 17. 4. 2015 Vzdelávacia aktivita sústavného vzdelávania v odbore 

neurológia – Evokované potenciály 

15. 4. 2015  Špecializačná skúška v odbore pracovné lekárstvo 

20. – 24. 4. 2015  Školiaci kurz na záver spoločného chirurgického kmeňa. 

 

doc. MUDr. D. Mištuna, PhD. 

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

komisií pre vypísané výberové konania: pracovné miesto odborného asistenta na 

Ústave verejného zdravotníctva JLF UK, funkcia vedúcej Ústavu verejného 

zdravotníctva JLF UK, funkcia riaditeľa BioMedu – prijaté uznesenie č. 4/6/2015, 

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

výberových konaní na 5 funkcií riaditeľov divízií výskumných pracovísk BioMed - 

prijaté uznesenie č. 5/6/2015. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD.  

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť M. B. Kaziuk, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na 1 rok, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť R. Olsena, študenta 2. ročníka študijné programu všeobecné lekárstvo – 

výučba v jazyku anglickom o predĺženie prerušenia štúdia. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) informovala, že na pracoviská bude zaslaná pedagogická zaťaženosť pracovísk za LS 

2013/2014 a ZS AR 2014/2015, 

b) informovala, že uchádzačom o štúdium v AR 2015/2016, ktorí poslali len elektronickú 

prihlášku, bude zaslaná žiadosť o zaslanie aj písomnej prihlášky do 7. 4. 2015, 

c) predložila a Vedenie JLF UK odsúhlasilo miestnosti, v ktorých sa budú konať 

prijímacie skúšky pre AR 2015/2016, 

d) predložila návrh doc. MUDr. J. Sadloňovej, PhD. a doc. MUDr. Ľ. Jakušovej, PhD. 

k zmene rozsahu výučby predmetu Rodinné lekárstvo - na základe stanoviska Vedenia 

JLF UK sa zmeny vo výučbe predmetu budú realizovať až v nasledujúcom 

akademickom roku vzhľadom na prebiehajúcu akreditáciu všetkých študijných 

programov. Vzhľadom na usmernenie Ministerstva zdravotníctva SR je rozsah výučby 

predmetu Rodinné lekárstvo (s novým názvom Všeobecné lekárstvo) v novom 

akreditačnom spise rozšírený na 1/3 PH. Úpravy v študijnom programe všeobecné 

lekárstvo budú predložené na prerokovanie v Akademickom senáte JLF UK a na 

schválenie vo Vedeckej rade JLF UK po usmernení a technickej špecifikácii z RUK,  

e) predložila návrh prof. MUDr. Beaty Sániovej, PhD. k zmene obsahu výučby povinne 

voliteľného predmetu Algeziológia a paliatívna medicína v AR 2015/2016 - na 

základe stanoviska Vedenia JLF UK sa zmeny vo výučbe budú realizovať až 



4 

 

v nasledujúcom akademickom roku vzhľadom na prebiehajúcu akreditáciu všetkých 

študijných programov, garantom uvedeného predmetu zostane prof. MUDr. B. 

Sániová, PhD., 

f) informovala o zaslaní kontaktných údajov osôb zabezpečujúcich agendu ubytovania 

na RUK prorektorke pre študijné veci, 

g) informovala o požiadavke na štatistický softvér SAS, ktorý bol ponúknutý jednotlivým 

fakultám zo strany RUK, 

h) informovala o konaní regrutačnej aktivity Personálnym úradom ozbrojených síl SR 

dňa 26.3.2015 o 13.30 v malej prednáškovej miestnosti na Malej Hore 5. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. v zastúpení doc. MUDr. O. Osinu, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť B. Chromčákovej, 

študentky 3. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo o prerušenie štúdia na 1 rok. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala o prevode nevyčerpaných finančných prostriedkov ukončených projektov 

VEGA a KEGA na zostatkový účet UK, 

b) informovala, že vedúcim pracovísk JLF UK v Martine boli zaslané pokyny 

k majetkovému priznaniu k 31. 3. 2015, 

c) informovala, že boli na pracoviská JLF UK v Martine zaslané podklady k rozpisu 

dotácií štátneho rozpočtu na overenie ich správnosti, 

d) informovala, že v dňoch 30. – 31. 3. 2015 sa uskutoční kontrola na mieste na  dva 

projekty spolufinancované zo ŠF EÚ, 

e) informovala o príprave podkladov do výročnej správy o hospodárení za rok 2014, 

f) informovala, že bola podpísaná zmluva o poskytnutí služby medzi UK v Bratislave 

a spoločnosťou Stanislav Hilka - Autoservis pre predmet zákazky „Servis a výmena 

pneumatík pre UK v Bratislave“, 

g)  informovala, že bola podpísaná kúpna zmluva medzi UK v Bratislave a spoločnosťou 

Glob-pneu s. r. o. pre predmet zákazky „Nákup pneumatík pre UK v Bratislave“, 

h) informovala, že bola podpísaná zmluva o poskytnutí služieb medzi UK v Bratislave 

a spoločnosťou Servis elektro-zdvíhacie zariadenia s. r. o. pre predmet zákazky 

„Servis a opravy výťahov a zdvíhacích zariadení“. 

 

K bodu 5) 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) informovala, že 8. 4. 2015 uskutoční Inkubátor inovatívnych učiteľov organizovaný 

RUK, JLF UK sa podujatia zúčastní formou videokonferencie. 

 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predložila návrh na zakupovanie si promočných čiapiek absolventmi JLF UK. Vedenie 

JLF UK uvedený návrh prerokuje na ďalšom zasadnutí po získaní doplňujúcich 

informácií (cena, názory študentov), 

b) informovala o pokynoch na vyúčtovanie pracovných ciest pre členov komisií VEGA, 

KEGA A SKVH. Vedenie JLF UK zobralo informáciu na vedomie. 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

V Martine dňa   30. 3. 2015 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


