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Z á p i s n i c a  č. 11/2016 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 30. mája 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní: prof. MUDr. J. Danko, CSc.,  doc. RNDr. E. Halašová, PhD., doc. MUDr. R. 

Péčová, PhD., doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. prof., Ing. Ľ. Červeňová, 

doc. MUDr. O. Osina, PhD., prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc., 

Ospravedlnený: prof. MUDr. P. Galajda, CSc., 

  

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 
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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 16. mája 2016 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 zobralo na vedomie návrh na spoluprácu pri hodnotení 

výskumných projektov. Informácie o nábore zahraničných externých hodnotiteľov OP 

VVV budú postúpené pedagogickým zamestnancom Jesseniovej lekárskej fakulte UK 

v Martine. 

 

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: RNDr. J. Kopincovej, 

PhD., Mgr. S. Meršákovej, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť Hodnotiacu správa úrovne 

vedecko-výskumnej činnosti za rok 2015 – prijaté uznesenie 1/11/2016, 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na zmenu garančnej 

skupiny v študijnom odbore chirurgia – prijaté uznesenie 2/11/2016, 

d) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť program VR JLF UK 

v Martine, 

e) informovala o konaní European Research Council (ERC) Day in Slovakia, ktorý sa 

uskutoční dňa 20. 6. 2016 v priestoroch Auly Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc. v zastúpení prof. MUDr. P. Galajdu, CSc. 

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

schváliť: 

- žiadosť MUDr. J. Tripského, doktoranda externej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.7. chirurgia o zanechanie štúdia z osobných dôvodov, 

- žiadosť o zmenu školiteľa v študijnom odbore 7.1.26. klinická farmakológia 

pre MUDr. M. Oppu, doktoranda dennej formy štúdia 

pôvodný školiteľ: prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc.  

navrhovaný školiteľ: doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD., 

- žiadosť o zmenu školiteľa v študijnom odbore 7.1.26. klinická farmakológia 

pre MUDr. D. Cesnekovej, doktorandky dennej formy štúdia  

pôvodný školiteľ: prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc.  

navrhovaný školiteľ: doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD. 

- žiadosť o zmenu témy dizertačnej práce pre MUDr. G. Špánikovej, 

doktorandky dennej formy v študijnom odbore 7.1.7. chirurgia (pred DP) 

pôvodný názov: „Poškodenie čreva u kriticky chorých detí“ 

navrhovaný názov: „Nové technológie v chirurgickej disekcii mäkkých 

tkanív“ 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na zmenu garančnej 

skupiny v študijnom programe chirurgia v študijnom odbore 7.1.7. chirurgia pre 3. 

stupeň vysokoškolského vzdelávania – prijaté uznesenie č. 3/11/2016, 



3 

 

c) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie prehľad uchádzačov podľa 

študijných programov v rámci prijímacích pohovorov na doktorandské štúdium v AR 

2016/2017, 

d) za oblasť ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov predložila a Vedenie 

JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. M. Olejárovej, všeobecnej lekárky pre dospelých MEDIPRAX, 

s.r.o. Poprad, za školiteľku pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v 

odbore všeobecné lekárstvo, 

- menovanie MUDr. J. Bunčákovej, , všeobecnej lekárky pre dospelých Trenčianske 

Stankovce, za školiteľku pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v 

odbore všeobecné lekárstvo, 

- menovanie MUDr. J. Seifertovej, lekárky internej a alergologickej ambulancie 

ŽILPO Žilina, za školiteľku pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v 

odbore klinická imunológia a alergológia, 

- menovanie MUDr. E. Huľa, PhD., primára Oddelenia všeobecnej a úrazovej 

chirurgie VšNsP Levoča, za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného 

štúdia v odbore chirurgia, 

e) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť zrušenie zaradenia MUDr. 

M. Jandzíkovej do špecializačného štúdia v odbore všeobecné lekárstvo, 

f) informovala, že JLF UK v Martine na základe svojich žiadostí získala s platnosťou na 

nasledujúcich päť rokov opätovnú akreditáciu pre špecializačný študijný program 

určený pre zdravotnícke povolanie lekár – pediatrická pneumológia a ftizeológia 

a certifikačný študijný program určený pre zdravotnícke povolanie lekár – dorastové 

lekárstvo, 

g) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh termínu výberového 

konania pre zaradenia do rezidentského programu (príprava lekárov prvého kontaktu 

v odbore všeobecné lekárstvo a pediatria), a to na 12. 7. 2016 o 11.00 hod. 

 

doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD. 

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

komisií pre vypísané výberové konania: funkcia prednostu Kliniky hrudníkovej 

chirurgie JLF UK a UNM,  funkčné miesto profesora v študijnom odbore normálna 

a patologická fyziológia, 1 miesto výskumného pracovníka v divízii Neurovedy 

v BioMede, 1 miesto asistenta, resp. odborného asistenta na Klinike pneumológie 

a ftizeológie JLF UK a UNM, 1 miesto odborného asistenta na Urologickej klinike 

JLF UK a UNM – prijaté uznesenie č. 4/11/2016. 

 

doc. MUDr. Renata Péčová, PhD.  

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť vydávanie dokladov 

o ukončení štúdia všetkým absolventom v dvojjazyčnej forme.  

b) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie list prorektorky UK o požiadavkách 

na oblečenie počas promočného aktu, 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť počet výtlačkov ročeniek 

v jazyku slovenskom a anglickom na akademický rok 2016/2017 (400 ks 

v slovenskom jazyku, 300 ks v anglickom jazyku), 

d) informovala, že sa spracováva štatistika prijímacieho konania pre ÚIPŠ k 31.5.2016, 

e) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na zmenu garanta 

v študijnom programe všeobecné lekárstvo výučba v jazyku slovenskom a v jazyku 

anglickom – prijaté uznesenie č. 5/11/2016. 
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doc. MUDr. Oto Osina, PhD. 

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na zmenu garantov 

v študijných programoch verejné zdravotníctvo a ošetrovateľstvo – prijaté uznesenie 

č. 6/11/2016. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD.  

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť T. Tashakori, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné 

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

- žiadosť J. Holgersena, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné 

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

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na stanovenie 

maximálneho počtu kreditov, ktorý si môže zapísať zahraničný študent v rámci 

programu Erasmus+ na JLF UK. Jeden semester 30 ECTS, celý rok 60 ECTS – 

prijaté uznesenie č. 7/11/2016. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

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

a spoločnosťou Asanačná s.r.o. pre predmet zákazky „Deratizačné, dezinsekčné a 

dezinfekčné služby“, 

b) informovala, že bola podpísaná rámcova dohoda medzi UK v Bratislave 

a spoločnosťou Groupama poisťovňa a. s. pre predmet zákazky „Poisťovacie služby“, 

c) podala informácie zo zasadnutia Komisie pre vyhodnotenie ponúk a vybratie 

najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na nepotrebný nehnuteľný 

majetok; bola predložená len ponuka na kúpu nehnuteľného majetku vo Vrútkach; 

o kúpu nehnuteľného majetku na Sklabinskej ul. neprejavil záujem žiadny uchádzač 

ani v druhom kole obchodnej verejnej súťaže, 

d) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť cenník za mikrobiologické 

vyšetrenia sterov z prostredia – prijaté uznesenie č. 8/11/2016, 

e) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť o pridelenie 

účelových finančných prostriedkov na štipendiá doktorandov, ktorí neskončili štúdium 

a boli prijatí na miesta pridelené MŠVVaŠ SR pred 1. 9. 2012, 

f) informovala, že boli na účet JLF UK pripísané finančné prostriedky na riešenie 

projektov MZ SR, 

g) informovala, že Úrad vládneho auditu vydal rozhodnutie o ustanovení znalca, ktorým 

ustanovuje na odborné posúdenie technického vybavenia obstaraného na zriadenie 

nového študijného odboru – zubné lekárstvo na JLF UK, 

h) informovala, že na vysokoškolských internátoch sú zriadené študovne len pre potreby 

ubytovaných študentov, ostatní študenti majú možnosť využívať služby fakultnej 

študovne v budove AIC, a to počas oficiálnych otváracích hodín, 

i) informovala, že JLF UK bola pridelená dotácia z Fondu rektora UK na odmeny za 

získanie titulu profesor, 

j) informovala, že IS SOFIA umožňuje spracovať cestovné príkazy s prerušením cesty. 

Vedenie JLF UK informáciu zobralo na vedomie, ale rozhodlo, že sa daná možnosť 

nebude využívať, 

k) podala informácie z kontroly Centrálneho zverinca JLF UK, ktorá sa uskutočnila v 

dňoch 24. – 25. 5. 2016, 

l) predložila poďakovania doc. Murgaša a p. Šimečkovej za sprostredkovanie exkurzie 

na pôde JLF UK, 

m) predložila požiadavku RUK o zasielaní informácií o zmenách na miestach personálnej 

referentky na jednotlivých súčastiach UK, 
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n) informovala o problematike uvádzania konkrétnych značiek chemických 

látok/prípravkov pri vyplňovaní opisných formulárov v rámci zadávania zákaziek na 

elektronickom trhovisku; členovia Vedenia JLF UK potvrdili, že pri nastavených 

niekoľkoročných výskumoch je to skutočne problematické, a nie je možné uvádzať ani 

ekvivalent; vedenie odporúča zaslať dotaz na Úrad pre verejné obstarávanie, ako 

postupovať v takomto prípade (použitím inej CHLP sa môže znehodnotiť 

niekoľkoročný výskum); do získania stanoviska je v opodstatnených a výnimočných 

prípadoch možné zasielať do EKS požiadavku s uvedením konkrétnych značiek 

CHLP, 

o) informovala o výučbe povinne voliteľného predmetu „Onkologická 

propedeutika/onkológia“ v anglickom jazyku v 4. ročníku VLa – prijaté uznesenie č. 

9/11/2016. 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

a) informoval o súčasnom stave súdneho jednania medzi UK v Bratislave a spoločnosťou 

Metrostav SK, a. s. vo veci zaplatenia indexov, 

b) podal informácie zo stretnutia so zástupcami Bjørknes University College v Osle, 

Nórsku.  

 

doc. MUDr. Renata Péčová, PhD. 

a) informovala, že RUK zverejní v systéme AIS2  link na GUESSS dotazník pre 

študentov (národným koordinátorom uvedeného projektu je FM UK). 

 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 

V Martine dňa   26. 05. 2016 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


