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Z á p i s n i c a  č. 7/2015 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 8. apríla 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Čalkovská, DrSc., Ing. Ľ. Červeňová, doc. MUDr. O. Osina, PhD., doc. MUDr. 

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

Ospravedlnená: doc. RNDr. E. Halašová, 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 23. 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 a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť prof. MUDr. B. 

Sániovej, PhD. o vypísanie výberového konania na obsadenie pracovného miesta 

odborného asistenta na Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM 

– prijaté uznesenie č. 1/7/2015, 

b) predložil žiadosť prof. MUDr. F. Novomeského, PhD. o úpravu osobného príplatku 

odborného asistenta MUDr. M. Janíka, PhD. – prijaté uznesenie č. 2/7/2015. 

 

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: doc. MUDr. D. Mokrej, 

PhD. (2x), MUDr. R. Richterovej, PhD., doc. RNDr. P. Kubatkovi, PhD., doc. RNDr. 

I. Poliačkovi, PhD., Mgr. S. Mahmoodovej, PhD., MUDr. M. Samošovi, RNDr. K. 

Klikovej, PhD. a MUDr. D. Výbohovej, PhD.,  

b) informovala, že boli na pracoviská JLF UK zaslané informácie o pridelenej dotácii 

VEGA a KEGA na rok 2015, 

c) informovala, že boli na pracoviská JLF UK zaslané výzvy na podávanie žiadostí o 

dotáciu VEGA a KEGA na rok 2016 v termíne do 27.4.2015 do 9.00 h na RVVČ – 

prijaté uznesenie č. 3/7/2015, 

d) podala informácie o Grantoch UK na rok 2015. 

 

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 Mgr. Veroniku Timkovú, doktorandku 

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

biochémia (pred dizertačnou skúškou): 

pôvodný názov: „Vplyv veku na enzýmy a transportné bielkoviny srdca a mozgu“ 

navrhovaný názov: „Vplyv veku a homocysteínu na enzýmy a transportné 

bielkoviny srdca“, 

- žiadosť o zmenu témy dizertačnej práce pre MUDr. Luciu Stančiakovú, 

doktorandku dennej formy v študijnom odbore 7.1.4. vnútorné choroby (pred 

dizertačnou skúškou) 

pôvodný názov: „Využitie trombelastomerie pri vybraných poruchách hemostázy“ 

navrhovaný názov: „Využitie monitorovania hemostázy v manažmente 

antikoagulačnej profylaxie u žien s rizikovou tehotnosťou“, 

- žiadosť o zmenu témy dizertačnej práce pre MUDr. Róberta Rosoľanku, 

doktoranda dennej formy v študijnom odbore 7.1.4. vnútorné choroby (pred 

dizertačnou skúškou) 
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pôvodný názov: „Vplyv prevencie na výskyt importovaných nákaz v SR“ 

navrhovaný názov: „Zvyšovanie incidencie závažnej helmintozoonózy v populácii 

SR – úskalia diagnostiky a liečby“, 

- žiadosť o zmenu témy dizertačnej práce pre MUDr. Marcelu Ňachajovú, 

doktorandku dennej formy v študijnom odbore 7.1.9. gynekológia a pôrodníctvo 

(pred dizertačnou skúškou), 

pôvodný názov: „Ultrazvuková diagnostika vrodených chýb u plodu v I. trimestri“ 

navrhovaný názov: „Génová charakteristika endometriálneho karcinómu“, 

- žiadosť o zmenu témy dizertačnej práce pre Mgr. Sandru Meršakovú, doktorandku 

dennej formy v študijnom odbore 7.1.9. gynekológia a pôrodníctvo (pred 

dizertačnou skúškou) 

pôvodný názov: „Telomérová aktivita a karcinóm krčka maternice“ 

navrhovaný názov: „Molekulová diagnostika rakoviny krčka maternice“, 

b) informoval o príprave akreditačného spisu 7.4.1. ošetrovateľstvo, 

c) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť nových členov OV ŠVOČ – 

prijaté uznesenie č. 4/7/2015, 

d) predložil návrh rozpočtu ŠVK 2015 - prijaté uznesenie č. 5/7/2015, 

e) informoval, že 10. konferencie ORPHEUS v dňoch 15. – 18. 4. 2015 v Belehrade, 

Srbsko sa zúčastnia prof. MUDr. P. Galajda, CSc. a doc. MUDr. Ján Staško, PhD., 

mim. prof., 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. Ľ. Skladaného, PhD., prednostu II. internej kliniky SZU, FNsP 

F. D. Roosevelta B. Bystrica, za školiteľa pre lekárov zaradených do 

špecializačného štúdia v odbore vnútorné lekárstvo na JLF UK v Martine, 

g) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť MUDr. S. Krempaskej, PhD. o zrušenie zaradenia do špecializačného 

štúdia v odbore otorinolaryngológia, 

h) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť MUDr. M. Nemcovej o zmenu zaradenia do špecializačného štúdia 

v odbore anestéziológia a intenzívna medicína na odbor pediatria, 

i) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť:  

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

v odbore zdravotnícky manažment a financovanie, 

- vyradenie MUDr. J. Magála z evidencie účastníkov špecializačného štúdia v 

odbore zdravotnícky manažment a financovanie, 

- vyradenie MUDr. M. Púčkovej z evidencie účastníkov špecializačného štúdia v 

odbore vnútorné lekárstvo z dôvodu záujmu pokračovať v špecializačnej 

príprave v špecializačnom odbore kardiológia, 

j) informoval, že odborným garantom príslušných študijných programov bolo zaslané 

opätovné upozornenie na termíny podávania žiadostí o akreditácie v roku 2015 (v 

súvislosti s končiacim 5- ročným obdobím platnosti akreditácie). 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) informovala o ďalších termínoch v harmonograme AR 2015/2016 (termín na 

vykonanie opakovane zapísaných prerekvizitných predmetov, dátumové intervaly 

týkajúce za realizácie záverečných prác študentov JLF UK a termíny štátnych skúšok), 

b) informovala o pripomienkach z pracovísk JLF UK v Martine týkajúcich sa 

pedagogickej zaťaženosti za letný semester AR 2013/2014 a za zimný semester AR 

2014/2015,  
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c) informovala o organizácii výberového predmetu Komunikácia v klinickej praxi pre 

študentov študijného programu všeobecné lekárstvo:  15. - 16. apríl, 29. – 30. apríl 

2015, 

d) informovala o prechodných ustanoveniach po doručení výsledkov komplexnej 

akreditácie, centrálnom registri študentov, cene validačných známok pre AR 

2015/2016, ktoré sa zvyšujú na 10 euro, o novelizácii vnútrofakultných smerníc 

o ubytovaní, uznávaní kreditov v rámci výmenných programov, 

e) informovala o pripravenom zozname študentov ako podklad pre priznanie 

motivačných štipendií v LS AR 2014/2015. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala, že na Rektorát UK bola zaslaná tabuľková časť do výročnej správy 

o hospodárení za rok 2014 za JLF UK v Martine na odsúhlasenie, 

b) informovala, že bola JLF UK v Martine pridelená dotácia na mesiac apríl 2015, 

c) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie zápisnicu revízie knižničného fondu 

JLF UK v Martine – prijaté uznesenie č. 6/7/2015, 

d) informovala, že na základe zákona č. 333/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

o dani z príjmov dochádza k doplneniu nových daňových odpisových skupín, čo vedie 

k zmene nastavenia systému a k zmene kmeňových záznamov investičného majetku,  

e) predložila oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne pojednávanie 

na stavbu „Martinské centrum pre biomedicínu“, 

f) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie usmernenie APVV v nadväznosti na 

podmienky poskytnutia poslednej časti finančných prostriedkov plánovaných na 

rozpočtový rok 2014 v roku 2015,  

g) predložila rozpis dotácií MŠVVaŠ SR na nové a pokračujúce projekty KEGA a VEGA 

v roku 2015, 

h) informovala, že v dňoch 13. – 16. 4. 2015 je na JLF UK v Martine naplánované 

overovanie dokumentov 4 projektov spolufinancovaných zo ŠF EÚ  v rámci Vládneho 

auditu A695, K4208, 

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

a spoločnosťou Miroslav Zigo - ZIFRA pre predmet zákazky „Sťahovacie služby“, 

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

REMKO s. r. o. pre predmet zákazky „Ochranné a pracovné odevy, obuv a pomôcky 

pre UK v Bratislave“, 

k) informovala, že verejnú súťaž na predmet zákazky „Poistenie majetku“ vyhrala 

spoločnosť: Obchodná poisťovacia a zaisťovacia spoločnosť ASTRA s. a., 

l) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie pokyn tajomníka č. 1/2015 

k postupom obstarávania zákaziek po zriadení elektronického kontraktačného 

systému,  

m) predložila prehľad finančných limitov, pravidiel a postupov obstarávania po zavedení 

elektronického kontraktačného systému, 

n) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie cenovú ponuku na inštaláciu 

kamerového systému, prístupového systému a zabezpečovacieho systému v BioMed 

Martin – prijaté uznesenie č. 7/7/2015, 

o) informovala, že od 1. apríla do 14. apríla 2015 bude v televízií TA3 vysielaný spot 

o JLF UK v Martine zameraný na jej propagáciu, 

p) informovala, že v dňoch 10. – 11. apríla 2015 sa uskutoční na JLF UK v Martine 

Martinský fonendoskop 2015, 

q) informovala o spôsobe refundovania nákladov VŠ spojených s účasťou študentov na 

medzinárodných študentských súťažiach. Vedenie JLF UK zobralo na vedomie 

uvedenú informáciu, 
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r) informovala, že bola vykonaná kontrola rozpočtu v Štátnej pokladnici, počiatočných 

stavov a boli vyrovnané mínusové položky na všetkých zdrojoch v rámci závierky 

Štátnej pokladnice k 31. 3. 2015. 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc. 

a) informovala, že 17. 4. 2015 sa uskutoční zasadnutie Predsedníctva AS JLF UK v 

Martine, 

b) informovala, že 27. 4. 2015 sa uskutoční zasadnutie AS JLF UK. 

 

prof. MUDr. J. Danko, CSc. 

a) informoval o priebežných výsledkoch študentov JLF UK v Martine v súťaži Medik 

roka 2015. 

 

Ivan Majling 

a) informoval, že sa pripravuje novelizácia ankety „Hodnotenie pedagogického procesu 

študentmi“ – prijaté uznesenie č. 8/7/2015. 

 

 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

V Martine dňa   15. 4. 2015 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


