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Z á p i s n i c a  č. 14/2016 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 05. septembra 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Galajda, CSc., doc. MUDr. R. Péčová, PhD., doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., 

mim. prof., Ing. Ľ. Červeňová, doc. MUDr. O. Osina, PhD., 

Ospravedlnená: prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc., 

  

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 

Ospravedlnená: prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc. 
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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 20. júna 2016 a 30. júna 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 JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť prof. MUDr. B. 

Sániovej, PhD. o uzavretie dohôd o pracovnej činnosti pre prof. MUDr. M. Drobného, 

CSc., doc. MUDr. M. Minarika, PhD., MUDr. J. Alvarez Ordaz a MUDr. A. Vargovú, 

PhD. na KAIM JLF UK a UNM,  

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť prof. MUDr. R. 

Hyrdela, CSc. o skrátený úväzok odborného asistenta pre MUDr. M. Ďuríčka do 31. 

12. 2016 na Internej klinike – gastroenterologickej JLF UK a UNM, 

c) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť prof. MUDr. J. 

Hanáčka, CSc. o uzavretie dohody o pracovnej činnosti na Ústave patologickej 

fyziológie JLF UK, 

d) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť úpravu druhu práce 

a pracovnej činnosti Tomáša Zaťka na Ústave patologickej fyziológie JLF UK, 

e) predložil ponuku na získanie štipendia pre PhD. študentov na KDI School of Public 

Policy and Management, 

f) informoval, že v dňoch 22. – 23. 11. 2016 sa v Brne uskutoční Celoštátna študentská 

vedecká konferencia študentov LF ČR a SR, 

g)  informoval, že v dňoch 24. – 25. 11. 2016 sa v Hradci Králové uskutoční 13. ročník 

International Medical Postgraduate Conference, 

h) predložil ponuku University of Illinois at Chicago College of Medicine na spoluprácu 

týkajúcu sa Virtual Patients in the Medical School Curriculum, 

i) predložil ponuku nakrútiť propagačné video pre JLF UK v Martine, 

j) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi zaslať písomné napomenutie na 

porušovanie pracovnej disciplíny zamestnancovi Kancelárie európskych a národných 

projektov, 

k) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie odporúčanie MŠVVaŠ SR týkajúce 

sa dostupnosti potrebných informácií pre uchádzačov o štúdium s podrobnejším 

uvedením predpokladov pre štúdium, 

l) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie žiadosť MZ SR o súčinnosť (zaslanie 

údajov o dennej forme štúdia študijného odboru ošetrovateľstvo) v súvislosti 

s plnením Programového vyhlásenia vlády na roky 2016 – 2020, 

m) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekana oceniť MUDr. F. Nehaja, doktoranda 

externej formy štúdia ďakovným listom na otvorení AR 2016/2017. 

 

K bodu 3) 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. v zastúpení prof. MUDr. A. Čalkovskej, DrSc. 

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na udelenie Ceny  

dekana za práce publikované v časopisoch s impakt faktorom: doc. RNDr. P. 

Kubatkovi, PhD. (4x), doc. RNDr. I. Poliačkovi, PhD., doc. MUDr. I. Tonhajzerovej, 

PhD., MUDr. P. Kasajovej, PhD., MUDr. D. Čiernemu, PhD., MUDr. Z. 
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Havličekovej, PhD., doc. MUDr. M. Jeseňákovi, PhD., MBA, RNDr. M. Šimerovi, 

PhD., 

b) informoval, že na pracoviská JLF UK bol zaslaný oznam na predkladanie návrhov na 

vedecký kvalifikačný stupeň I a IIa do 9. 9. 2016 na Referát vedecko-výskumnej 

činnosti, 

c) informoval, že Referát vedecko-výskumnej činnosti spracoval Ročný výkaz 

o výskumno-vývojovom a inovačnom potenciáli za rok 2015 pre potreby MŠVVaŠ 

SR, 

d) informoval, že projekty APVV VV 2011 s ukončením riešenia v roku 2015 dosiahli 

vynikajúcu úroveň (2 projekty) a dobrú úroveň (4 projekty). 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť: 

- žiadosť Mgr. Evy Hečkovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom odbore 

lekárska, klinická a farmaceutická biochémia o ukončenie doktorandského štúdia 

na základe osobného rozhodnutia, 

- žiadosť MUDr. A. Butkovského, doktoranda externej formy štúdia v študijnom 

odbore verejné zdravotníctvo o ukončenie doktorandského štúdia z rodinných 

dôvodov, 

- žiadosť MUDr. B. Babiša, doktoranda externej formy štúdia v študijnom odbore 

chirurgia o nenastúpení po prerušení na doktorandské štúdium a ukončení 

doktorandského štúdia z osobných dôvodov, 

- žiadosť Ing. Martiny Krutákovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom 

odbore lekárska, klinická a farmaceutická biochémia o prerušenie doktorandského 

štúdia na dobu 1 roka; t.j. od 1.9.2016 do 31.8.2017 z dôvodu pokračovania 

rodičovskej dovolenky (prvé prerušenie bolo dva roky). 

- žiadosť MUDr. Andrey Mešťaníkovej, doktorandky dennej formy štúdia v 

študijnom odbore normálna a patologická fyziológia o prerušenie doktorandského 

štúdia na dobu 1 roka; t.j. od 1.9.2016 do 31.8.2017 z dôvodu čerpania rodičovskej 

dovolenky (nebolo ešte prerušené), 

- žiadosť MUDr. Jana Žvaka, doktoranda externej formy štúdia v študijnom odbore 

anestéziológia a resuscitácia o prerušenie doktorandského štúdia na dobu 1 roka; 

t.j. od 1.9.2016 do 31.8.2017 zo zdravotných dôvodov, 

- žiadosť Mgr. I. Prokipčáka, doktoranda externej formy štúdia v študijnom odbore 

farmakológia o prerušenie doktorandského štúdia na dobu 1 roka; t.j. od 1.9.2016 

do 31.8.2017 z osobných dôvodov, 

- žiadosť MUDr. Miroslavy Žárskej, doktorandky externej formy štúdia v študijnom 

odbore normálna a patologická fyziológia o prerušenie doktorandského štúdia na      

dobu 1 roka; t.j. od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2016 z dôvodu čerpania materskej 

a rodičovskej dovolenky, 

- žiadosť MUDr. Veroniky Jankovičovej, doktorandky externej formy štúdia v 

študijnom odbore vnútorné choroby o prerušenie doktorandského štúdia na  dobu  

3 rokov; t.j. od 1.9.2016 do 31.8.2019.z dôvodu čerpania materskej a rodičovskej 

dovolenky, 

- žiadosť MUDr. Kamila Tomášeka, doktoranda externej formy štúdia v študijnom 

odbore anestéziológia a resuscitácia o prerušenie doktorandského štúdia na  dobu  

1 roka; t.j. od 1.9.2016 do 31.8.2017.z vážnych rodinných dôvodov, 

- žiadosť MUDr. Stanislava Jelena, doktoranda externej formy štúdia v študijnom 

odbore anestéziológia a resuscitácia o pokračovanie prerušenia doktorandského 

štúdia na  dobu  1 roka; t.j. od 1.9.2016 do 31.8.2017 z vážnych rodinných 

dôvodov, 
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- žiadosť MUDr. Jána Červeňa, doktoranda dennej formy štúdia v študijnom odbore 

lekárska, klinická a farmaceutická biochémia o zmenu študijného programu 

z dennej na externú formu doktorandského štúdia od 1.9.2016 akademického roku 

2016/2017 z osobných a pracovných dôvodov, 

- žiadosť o zmenu témy dizertačnej práce pre MUDr. Mgr. P. Štiaka, doktoranda 

externej formy v študijnom odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo (po 

DS)  

pôvodný názov: „Implementácia medicínskeho práva v odbore súdne lekárstvo“ 

navrhovaný názov: „Forezná alkohológia a jej medicínsko – právne aspekty“, 

- žiadosť o zrušenie doktorandského štúdia MUDr. Martina Jonáša, doktoranda 

externej formy štúdia v študijnom odbore chirurgia na základe neplnenia si 

základných povinností vyplývajúcich zo študijného programu a zo Študijného 

poriadku JLF UK a Študijného poriadku UK (Čl. 35 ŠP JLF UK), 

- žiadosť o zrušenie doktorandského štúdia MUDr. Ivety Fizikovej, doktorandky 

externej formy štúdia v študijnom odbore lekárska, klinická a farmaceutická 

biochémia na základe neplnenia si základných povinností vyplývajúcich zo 

študijného programu a zo Študijného poriadku JLF UK a Študijného poriadku UK 

(Čl. 34 a 35 ŠP JLF UK), 

b) informoval o termínoch zápisov v rámci doktorandského štúdia (5. – 9. 9. 2016) – 

prijatých 28 doktorandov DF a 23 doktorandov EF, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. M. Gazdíka, všeobecného lekára pre dospelých, ambulancia 

všeobecného lekára pre dospelých Rajec, za školiteľa pre lekárov zaradených do 

špecializačného štúdia v odbore všeobecné lekárstvo, 

- menovanie MUDr. J. Plášilovej, všeobecnej lekárky pre dospelých, Ústav na 

výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany), za školiteľku pre lekárov 

zaradených JLF UK do  špecializačného štúdia v odbore všeobecné lekárstvo,  

- menovanie MUDr. A. Sýkorovej, primárky oddelenia vnútorného lekárstva 

GEMERCLINIC, n. o. Hnúšťa, za školiteľku pre lekárov zaradených do 

špecializačného štúdia v odbore vnútorné lekárstvo (resp. spoločný internistický 

kmeň a internistickú časť prípravy v odbore všeobecné lekárstvo), 

- menovanie MUDr. R. Pavlova, odborného lekára, Železničná nemocnica 

s poliklinikou Košice, za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného 

štúdia v odbore gastroenterológia, 

- menovanie MUDr. M. Rudíkovej, odbornej lekárky Nemocnica Košice – Šaca, a. 

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

diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, 

- menovanie doc. MUDr. V. Doničovej, PhD., odbornej lekárky, Human – Care, s. r. 

o. Košice, za školiteľku pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v 

odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, 

- menovanie MUDr. Z. Cigánikovej, lekárky detského oddelenia Fakultnej 

nemocnice s poliklinikou Žilina, za školiteľku pre lekárov zaradených do 

špecializačného štúdia v odbore pediatria, 

d) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- vyradenie MUDr. Bc. M. Chovana z evidencie zaradených účastníkov v odbore 

urológia z dôvodu záujmu pokračovať v špecializačnej príprave na inej 

vzdelávacej ustanovizni, 

- vyradenie MUDr. B. Beblavej z evidencie zaradených účastníkov v odbore 

gynekológia a pôrodníctvo z dôvodu záujmu pokračovať v špecializačnej 

príprave na inej vzdelávacej ustanovizni, 
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- vyradenie MUDr. M. Kabáta z evidencie zaradených účastníkov v odbore 

detská chirurgia z dôvodu záujmu pokračovať v špecializačnej príprave na inej 

vzdelávacej ustanovizni, 

- vyradenie MUDr. D. Šandorovej, PhD. z evidencie zaradených účastníkov 

v odbore detská chirurgia z dôvodu záujmu pokračovať v špecializačnej 

príprave na inej vzdelávacej ustanovizni, 

e) informoval o pracovnom stretnutí, ktoré sa uskutoční dňa 6. septembra 2016 na pôde 

Ministerstva zdravotníctva SR ohľadne uskutočňovania Rezidentského programu na 

podporu ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v špecializačných 

odboroch všeobecné lekárstvo a pediatria. 

 

doc. MUDr. D. Mištuna, PhD. 

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

komisií pre vypísané výberové konania: 1 funkčné miesto docenta v odbore 

neurológia na Neurologickej klinike JLF UK a UNM, 1 miesto výskumného 

pracovníka v Kompetenčnom centre pre výskum a vývoj v oblasti diagnostiky 

a terapie onkologických ochorení JLF UK, 1 miesto výskumného pracovníka na 

Ústave lekárskej biológie JLF UK – prijaté uznesenie č. 1/14/2016, 

b) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie prehľad výberových konaní do 31. 

12. 2016. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD.  

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi zobrať na vedomie oznam M. 

Kloncka, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo o zanechaní 

štúdia, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť D. Pavloviča, študenta 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o prerušenie štúdia na AR 2016/2017, 

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

lekárstvo o predĺženie prerušenia štúdia o 1 rok, 

- žiadosť L. S. Suranovej, študentky 3. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o prerušenie štúdia na ZS AR 2016/2017, 

- žiadosť P. Lingeša, novoprijatý študent, ktorý už študoval v predchádzajúcom 

období na JLF UK, o uznanie vykonaných skúšok a kreditov v súlade so 

Študijným poriadkom JLF UK, 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- vylúčenie zo štúdia M. Lenka, študenta 3. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo z dôvodu, že nevykonal opakovane zapísaný predmet 

patologická anatómia, 

d) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosti o prestup na JLF 

UK z inej VŠ: 

- Katarína Rožníková – študentka študijného programu VL na Ostravskej 

univerzite do 3. ročníka 

- Andrea Kubisová - študentka študijného programu VL na Ostravskej univerzite 

do 3. ročníka 

- Jakub Jurica – študent študijného programu VL na LF UK v Bratislave do 3. 

ročníka 

- Dominika Čierna - študentka študijného programu VL na LF UK v Bratislave 

do 2. ročníka, 

e) predložila a Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť žiadosti o prestup na 

JLF UK z inej VŠ: 
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- Soňa Borošová – študentka študijného programu VL na SZU v Bratislave do 2. 

ročníka 

f) informovala o rozvrhoch pre študijné programy VL, VLa, ZL pre akademický rok 

2016/2017, 

g) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť zmluvu o odbornej pomoci 

medzi JLF UK a zdravotníckym zariadením Eurodent Medima Martin pre AR 

2016/2017 (výučba a prax), 

h) informovala o príspevku do Našej univerzity o konaní MLDU 2016, 

i) informovala, že v dňoch 11. – 13. 10. 2016 sa uskutoční veľtrh vzdelávania Akadémia, 

j) informovala, že v rámci predmetu Seminár k diplomovej práci 2 pre študentov 

študijného programu všeobecné lekárstvo výučba v jazyku slovenskom a anglickom 

zabezpečí 2 prednášky prof. MUDr. D. Meško, PhD., 

k) informovala o výsledkoch spätnej väzby - Hodnotenie predmetov a vyučovacieho 

procesu študentmi študijného programu všeobecné lekárstvo výučba v jazyku 

slovenskom a anglickom za zimný semester v AR 2015/2016, 

l) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrhy na ocenenie 

študentov JLF UK za vynikajúce študijné výsledky a mimoškolské aktivity pri 

príležitosti slávnostného otvorenia AR 2016/2017, 

m) informovala o ročnom študijnom pobyte študenta 4. roku štúdia študijného programu 

všeobecné lekárstvo Davida Trabalíka v Číne. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť L. Ostroluckej, študentky 1. ročníka študijného programu 

ošetrovateľstvo o prerušenie štúdia na dobu 1 roka z osobných dôvodov, 

- žiadosť M. Máťaša, študenta 1. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo 

o prerušenie štúdia na dobu 1 roka z osobných dôvodov, 

- žiadosť L. Novákovej, študentky 1. ročníka študijného programu 

ošetrovateľstvo o prerušenie štúdia na dobu 1 roka z osobných dôvodov, 

- žiadosť L. Sňahničanovej, študentky 2. ročníka študijného programu pôrodná 

asistencia o prerušenie štúdia na dobu 1 roka z osobných dôvodov, 

- žiadosť N. Kandelovej, študentky 2. ročníka študijného programu 

ošetrovateľstvo o prerušenie štúdia na dobu 1 roka z dôvodu starostlivosti o 

dieťa, 

- žiadosť Z. Fajtovej, študentky študijného programu pôrodná asistencia 

o predĺženie prerušenia štúdia,  

- žiadosť N. Steiningerovej, študentky 3. ročníka študijného programu 

ošetrovateľstvo o prerušenie štúdia (len ŠS), 

b) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie:  

- oznam M. Pľutovej, študentky 1. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo 

o zanechaní štúdia na JLF UK, 

- oznam G. Kackovej, študentky 1. ročníka študijného programu verejné 

zdravotníctvo o zanechaní štúdia na JLF UK. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD.  

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosti o prerušenie 

štúdia: 

- Ekaterini Statius, 3VLa, na 1 rok 

- Lars Einar Osland, 3VLa, na 1 rok 

- Alexandra Mitan-Abel, 3VLa,  na 1 rok 

- Soffia Jónsdótir, , 3VLa,  na 1 rok 

- Henriete Justad, 2VLa, na 1 semester 
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- Irene Salhus, 2VLa, na 1 rok 

- Victor Gudmundsson, 2VLa, na 1 rok 

- Anna Moberg, 2VLa, na 1 rok 

- Dorota Lukasiewicz, 2VLa, na 1 rok 

- Karolina Warchol, 1. VLa, na 1 rok 

- Cindy Shamsadin, 1. VLa, na 1 rok 

- Karólína Rut Larusdóttir, 1. VLa, na 1 rok 

- Magdalena Głuc, 1. VLa, na 1 rok 

- Iga Paszkiewicz, 1. VLa, na 1 rok 

- Unnur Kristjánsdótir, 1VLa, na 1 rok 

b) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie oznamy o zanechaní štúdia na JLF 

UK v Martine: 

- Kamilla Emilie Köller, 1VLa,  

- Karoline Dorthea Dahl, 2VLa,  

- Hamza Saad, 2VLa,  

- Weronika Herniczek, 2VLa,  

- Caroline Olsen, 3VLa,  

- Anders S. Lundefaret, 3VLa,  

- Martin Lundeby, 3VLa,  

- Mohammad Armoghan Raja, 3VLa,  

- Emilia Ptaszek, 3VLa,  

- Gudrun Gunnarsdóttir, 3VLa,  

- Ole Christian Fredriksen, 3VLa,  

- Leszek Trzepaczynski, 2VLa,  

- Ole Gunnar Oksnes, 3VLa,  

- Camilla Gården Bystrøm, 1VLa,  

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosti o neskorší zápis: 

- Ingrid Eriksen začína 5. ročník, 

- Sondre U. Fjeld, začína 4. ročník, 

- Maryam Khawari, začína 1. ročník, 

d) informovala, že obhajoby diplomových prác sa uskutočnia 5. 10. 2016 (I. komisia 

Internistické disciplíny), 

e) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosti o posunutie zápisu 

hodnotenia predmetov do AIS študentov, ktorí sa vrátili z mobility v rámci programu 

Erasmus+: 

- Sleczka Tymoteusz, 4 VLa, 

- Šulajová Veronika, 5 VL, 

f) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosti o prestup zo 

študijného programu Všeobecné lekárstvo v jazyku anglickom na Všeobecné lekárstvo 

v jazyku slovenskom: 

- Ivanová Natália, 

- Andrej Nebo, 

- Martin Graňák, 

g) predložila a Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť žiadosť študentky A. 

Tronina, 4VLa o platbu školného za zimný semester v dvoch splátkach 2.237,50 na 

začiatku a v 7. týždni druhú polovicu, 

h) predložila a Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť žiadosť študentky V. 

Herniczek o vrátenie školného za zimný semester AR 2015/2016. Od 13. 10. 2015 

prerušenie štúdia, zanechanie 6. 7.2016, 

i) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na externú 

spoluprácu medzi Klinikou infektológie a cestovnej medicíny a MUDr. Martinom 

Kršákom. 
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K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie pravidlá pred prijímaním nového 

zamestnanca do pracovného pomeru na JLF UK v Martine, 

b) informovala, že bola Fondom na podporu umenia podporená žiadosť č. 16-613-02823 

(výzva č. 8/2016, program 6.1.3, forma: dotácia) a z projektu pre UK poskytne 

finančné prostriedky na nákup kníh (pre JLF UK 1500 €), 

c) informovala, že členom AS UK z radov študentov boli vyplatené odmeny za prácu 

v AS UK AR 2015/2016, 

d) informovala, že bol vydaný nový vnútorný predpis UK č. 11/2016, ktorý ruší VP UK 

č. 23/2008 – Smernica rektora UK, ktorou sa upravujú podmienky uzatvárania zmlúv 

v súvislosti so štúdiom zahraničných študentov na UK v znení dodatku č. 1, Vedenie 

JLF UK zobralo informáciu na vedomie, 

e) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť vnútorný predpis – 

Smernica o udeľovaní medailí Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine – prijaté 

uznesenie č. 2/14/2016, 

f) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť vnútorný predpis – 

Organizačný poriadok Centrálneho zverinca JLF UK v Martine – prijaté uznesenie č. 

3/14/2016, 

g) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť vnútorný predpis – 

Smernica o zásadách rigorózneho konania na Jesseniovej lekárskej fakulty UK 

v Martine – prijaté uznesenie č. 4/14/2016,  

h) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť vnútorný predpis – 

sadzobník odmien za vybrané práce a činnosti zamestnancov JLF UK a osôb 

pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – 

prijaté uznesenie č. 5/14/2016, 

i) informovala, že sa pripravuje aktualizácia Organizačného poriadku JLF UK 

a Organizačného poriadku Dekanátu JLF UK, 

j) informovala, že z Fondu rektora UK boli priznané odmeny za vymenovanie docentov 

a profesorov, 

k) informovala, že na účty fakúlt boli poukázané dotácie na mesiac august 2016 na 

podporu tuzemských grantov, 

l) predložila návrh na zmenu prílohy č. 1 vnútorného predpisu č. 9/2016 – o odmeňovaní 

vysokoškolských učiteľov a vedecko-výskumných zamestnancov JLF UK v Martine 

a prílohy č. 4 vnútorného predpisu č. 18/2016 – Použitie finančných prostriedkov 

z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK na rok 2016 v znení vnútorného 

predpisu č. 23/2016 – prijaté uznesenie č. 6/14/2016, 

m) predložila Ročný výkaz o pracovných podmienkach a nákladoch na podnikovú 

sociálnu politiku, ktorý bol spracovaný potreby Ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR, 

n) informovala, že s účinnosťou od 1. 9. 2016 sa stal prednostom Urologickej kliniky JLF 

UK a UNM doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD. a prednostkou Kliniky infektológie 

a cestovnej medicíny JLF UK a UNM doc. MUDr. Katarína Šimeková, PhD., 

o) informovala, že v dňoch 4. – 5. 11. 2016 sa uskutoční Asociácia LF ČR a SR, ktorú 

tohto roku organizuje LF OU v Ostrave, 

p) informovala, že bola príslušníkmi prezídia HZZ vykonaná kontrola prác a postupov 

zamestnancov OR HZZ v Martine (protipožiarna bezpečnosť) pri kolaudačnom 

konaní budovy BioMed, 

q) informovala, že v súlade s Disciplinárnym poriadkom pre študentov č. 4/2016, čl. 3 

bod 11, by mali byť študenti JLF UK pri úvodnej inštruktáži informovaní o zákaze 
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požívania alkoholu a iných omamných a psychotropných látok na výučbe na JLF UK 

– prijaté uznesenie č. 7/14/2016, 

r) predložila ponuku Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra na 

odpredaj Chaty Slanica v Námestove pri Oravskej priehrade, Vedenie JLF UK 

neodporúča dekanovi realizovať kúpu tejto nehnuteľnosti, 

s) informovala, že bola preverená sťažnosť firmy Elastik-M na verejné obstarávanie na 

predmet zákazky „Chemické pranie a čistenie“, Verejné obstarávanie bolo zrušené 

v súlade s ustanovením podľa § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 

Z. z., 

t) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie cenník jedál v študentskej jedálni 

JLF UK v Martine platný od 1. 9. 2016, 

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

a spoločnosťou Datalan a. s. pre predmet zákazky „Dodávka počítačov a monitorov“, 

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

a spoločnosťou TopSoft BSB s. r. o. pre predmet zákazky „Kúpa a predaj IKT 

periférií“, 

w) informovala, že od 1. 9. 2016 je účinný zákon č. 217/2016, ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní (tarifné platy učiteľských zamestnancov sú 

valorizované o 6 %). 

x) informovala o podanej žiadosti p. M. Turčeka o sprístupnenie informácie č. 

OVV/6/2016/Z týkajúce sa stavby Biomed, 

y) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie oznámenie o skutočnostiach, že bol 

spáchaný trestný čin – poškodenie majetku JLF UK v Martine /kazeta s IP Platňou CR 

MD 4.0 OT general používaná v rámci snímkovania na Rádiologickej klinike JLF UK 

a UNM, 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

V Martine dňa   23. 09. 2016 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


