
1 

 

 

 
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE 

Malá Hora 4A, 036 01  Martin 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a  č. 8/2015 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 20. 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., doc. RNDr. E. 

Halašová, PhD. 

 

Prizvaní:  prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc., predsedníčka AS JLF UK  

K. Gyalogová, podpredsedníčka 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 8. apríla 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 AK poradného orgánu Vlády SR o zaslanie vyjadrenia k Hodnotiacej 

správe pracovnej skupiny AK vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy 

uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov podľa § 82 

ods. 2 písm. c/. Vedenie JLF UK nemá žiadne pripomienky k uvedenej správe 

a s hodnotením súhlasí, 

b) predložil informáciu riaditeľky VI JLF UK PhDr. J. Seryjovej o priebehu 19. ročníka 

podujatia hokejbalového turnaja „Martinský fonendoskop“, konaného v dňoch 10. – 

12. 4. 2015 – prijaté uznesenie č. 1/8/2014, 

c) informoval, že Výskumné centrum ŽU vyhlasuje 2. ročník súťaže podnikateľských 

nápadov – Research Star, 

d) predložil upozornenie rektora UK na skutočnosť, že viac ako 19 % CC článkov 

publikovaných v roku 2014 zamestnancami UK, nie je viditeľných rankingovými 

agentúrami preto, že v článkoch nie je správne uvedená afiliácia autorov – prijaté 

uznesenie č. 2/8/2015, 

e) informoval a zároveň zablahoželal študentom JLF UK, A. Skvašíkovi, M. 

Potočňákovej, D. Balázsikovi a T. Pintérovi za vzornú reprezentáciu fakulty v súťaži 

Medik roka 2015. Medikom roka sa stal A. Skvašík, študent 6. ročníka, 3. miesto 

získala M. Potočňáková, študentka 6. ročníka. 

Zároveň študenti z JLF UK v Martine získali aj zaujímavé ocenenia v jednotlivých 

kategóriách: 1. miesto v súťaži tímov ,kategória IT systémov „Bezpapierová 

nemocnica“, – Tomáš Pintér (5. ročník), Andrej Skvašík (6.ročník), 1. miesto v oblasti 

financií (esej) – David Balázsik (5.ročník), 1. miesto v teste financie a medicínska 

štatistika  - Martina Potočňáková (6.ročník), 2. miesto v oblasti financií (esej) – 

Andrej Skvašík (6.ročník) , 2. miesto v praktickej zručnosti v oblasti zobrazovacích 

metód – Martina Potočňáková (6.ročník), 2. miesto v oblasti OAIM (test) -  Andrej 

Skvašík (6.ročník), 2. miesto v teste financie a medicínska štatistika - Andrej Skvašík 

(6.ročník), 3. miesto  v oblasti EKG (kazuistika) - Tomáš Pintér (5. ročník), 3. miesto 

v praktickej zručnosti v oblasti zobrazovacích metód – Andrej Skvašík (6.ročník). 

 

K bodu 3) 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť: 

- žiadosť MUDr. M. Luptáka, doktoranda dennej formy štúdia v študijnom odbore 

7.1.21. patologická anatómia a súdne lekárstvo o ukončenie štúdia na JLF UK 

v Martine z osobných dôvodov, 

b) podal informácie z 10. ročníka konferencie ORPHEUS, ktorý sa uskutočnil v dňoch 

15. – 18. 4. 2015 v Belehrade, Srbsko, 
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c) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh o organizačnom 

zabezpečení a podmienkach prijatia na doktorandské štúdium na JLF UK na AR 

2016/2017 a predložiť ho na najbližšie zasadnutie AS JLF UK - prijaté uznesenie č. 

3/8/2015, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. S. Virágovej, PhD., primárky novorodeneckého oddelenia, 

Nemocnica Košice – Šaca, a. s., za školiteľku pre lekárov zaradených do 

špecializačného štúdia v odbore neonatológia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. L. Brugoša, primára oddelenia anestéziológie a intenzívnej 

medicíny, Nemocnica Poprad, a. s., za školiteľa pre lekárov zaradených do  

špecializačného štúdia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína na JLF UK v 

Martine, 

- menovanie MUDr. P. Szwarca, primára gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia 

a JIS, Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, za školiteľa pre lekárov 

zaradených do špecializačného štúdia v odbore gynekológia a pôrodníctvo na JLF 

UK v Martine, 

- menovanie MUDr. M. Orolínovej, primárky interného oddelenia, Všeobecná 

nemocnica s poliklinikou Levoča, a. s., za školiteľku pre lekárov zaradených do 

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

- menovanie MUDr. P. Gašperíka, primára oddelenia paliatívnej starostlivosti, 

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, za školiteľa pre lekárov zaradených do  

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

e) informoval, že vzhľadom na nejasnosti s financovaním rezidentského programu po 31. 

10. 2015 pre nových záujemcov o zapojenie sa do tohto programu, JLF UK  požiada 

MZ SR o poskytnutie stanoviska, či je možné prijímať týchto nových záujemcov. 

 

doc. MUDr. D. Mištuna, PhD. 

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

výberových konaní na obsadenie funkcie prednostu Psychiatrickej kliniky JLF UK 

a UNM, prednostu Kliniky hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, prednostu 

Kliniky pneumológie a ftizeológie JLF UK a UNM, prednostu Kliniky detskej 

anestéziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM, na obsadenie funkčného 

miesta docenta v študijnom odbore vnútorné choroby na Klinike infektológie a 

cestovnej medicíny JLF UK a UNM a funkčného miesta docenta v študijnom odbore 

psychiatria na Psychiatrickej klinike JLF UK a UNM - prijaté uznesenie č. 4/8/2015, 

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

komisií pre vypísané výberové konania: funkcie riaditeľov divízií Neurovedy, 

Onkológia, Molekulová medicína, Respirológia, funkcia riaditeľa Centrálneho 

zverinca – prijaté uznesenie č. 5/8/2015, 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

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

- oznam N. Pettersena, študenta 2. 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 A. J. Salonen, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné 

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

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť N. Chubanovovej, študentky 5. ročníka študijné programu všeobecné 

lekárstvo o návratný prekleňovací grant na podporu absolvovania študijného 

pobytu v rámci programu Erasmus+, 
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d) informovala, že 13. 5. 2015 sa uskutoční výberové konanie na študijné pobyty na 

Taiwan  a stážové pobyty v rámci programu Erasmus+, 

e) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť študentov H. B. 

Heimsdottir – 1. ročník a M. L. Sandseter – 2. ročník študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o zaradenie do evidencie študentov so 

špecifickými potrebami. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť K. Brányika, 

študenta 3. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo o prerušenie štúdia do 

31. 8. 2015, 

b) predložila a Vedenie JLF UK neodporučilo t.č. schváliť žiadosť K. Šimkovej, 

študentky LF UK v Bratislave o prestup na JLF UK v Martine, 

c) predložila návrh podmienok prijatia uchádzačov na štúdium v študijných programoch 

1. stupňa, spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre AR 2016/2017 - prijaté 

uznesenie č. 6/8/2015,  

d) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh skúšobných komisií 

štátnych skúšok pre AR 2015/2016 – prijaté uznesenie č. 7/8/2015, 

e) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť študijné plány pre študijné 

programy pre AR 2015/2016 - prijaté uznesenie č. 8/8/2015, 

f) informovala, že boli v rámci obhajob rozdelené diplomové práce do jednotlivých 

komisií, 

g) informovala o zmene termínov záverečnej štátnicovej skúšky z predmetu Vnútorné 

choroby, 

h) informovala, že na pracoviská JLF UK bude zaslaná informácia o vypísaní termínov 

skúšok v LS AR 2014/2015, 

i) informovala o liste prorektorky UK týkajúcom sa zabezpečenia kontroly študijných 

programov akreditovaných na JLF UK v Martine. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predložila informáciu o výsledku hospodárenia JLF UK v Martine za rok 2014, 

b) predložila Výročnú správu o hospodárení za rok 2014 – prijaté uznesenie č. 9/8/2015, 

c) predložila Výročnú správu o činnosti za rok 2014 – prijaté uznesenie č. 10/8/2015, 

d) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie pokyny k účtovnej závierke k 31. 3. 

2015, 

e) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie záznam o vykonaní vnútornej 

kontroly platieb študentov študujúcich v jazyku anglickom na JLF UK v Martine 

v súlade s Plánom kontrolnej činnosti na rok 2015,  

f) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie vyjadrenia k zisteným nedostatkom 

z kontroly na mieste Vládneho auditu A695, K4208, 

g) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie rozdelenie finančných prostriedkov 

na projekty APVV,  

h) informovala, že v dňoch 18. – 19. 4. 2015 bola vykonaná kontrola cudzineckej polície 

na VI na ul. Hviezdoslavova. Pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky, 

i) predložila a Vedenie JLF UK v Martine zobralo na vedomie organizačné, personálne 

zabezpečenie a kalkuláciu k doškoľovacím kurzom na prijímacie skúšky na JLF UK 

v roku 2014 – prijaté uznesenie č. 11/8/2015, 

j) informovala o stanovisku OLP RUK týkajúce sa problematiky zverejňovania ponuky 

na prenájom nebytových priestorov dočasne nepotrebných a výzvy na predkladanie 

cenovej ponuky na výšku nájomného a účelu nájmu (nie je povinnosť organizovať 

výberové konanie na výber nájomcu), 
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k) predložila žiadosť Ing. Vrabca na zaplatenie zvyšnej sumy (dvoch splátok) za 

pozemky v lokalite Malá Hora, Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi uhradiť len 3. 

splátku podľa kúpnej zmluvy, 

l) predložila a Vedenie JLF UK vzalo na vedomie harmonogram sťahovania ústavov zo 

Sklabinskej ul. do BioMedu, 

m) informovala o príprave podkladov na rozdelenie finančných prostriedkov z vlastných 

výnosov. 

 

K bodu 5) 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) informovala o ponuke dovybaviť učebne pracovísk JLF UK interaktívnymi tabuľami, 

ktoré boli zakúpené z prostriedkov ESF IV. 

 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala o výsledku zápasov HK Slávia Medik Martin v 16. a 17. kole 2. ligy 

v hádzanej žien. 

 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

V Martine dňa   23. 4. 2015 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


