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Z á p i s n i c a  č. 16/2016 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 17. októbra 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní: prof. MUDr. J. Danko, CSc.,  prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc., doc. RNDr. E. 

Halašová, PhD., prof. MUDr. P. Galajda, CSc., doc. MUDr. R. Péčová, PhD., 

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

Ospravedlnený: doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. prof. 

  

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 

Ospravedlnený: L. Briš 
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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 03. októbra 2016 a konštatoval, že všetky uznesenia sú splnené alebo sa priebežne plnia.  

 

K bodu 2) 

dekan JLF UK prof. MUDr. J. Danko, CSc. 

a) informoval, že v dňoch 31. 3. – 2. 4. 2016 sa v Táboře, ČR uskutoční 3. ročník súťaže 

„Medik roka“ ,  

b) informoval, že v dňoch 21. – 23. 10 sa uskutoční Startup Weekend Žilina 2016, 

c) informoval o možnosti získania  Grantu pre medikov vo výške 300 €/mesačne  pre 

študentov 4. – 6. ročníka na slovenských lekárskych fakultách prostredníctvom siete 

regionálnych nemocníc  Svet zdravia, a. s., 

d) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na menovanie 

nového člena VR JLF UK prof. Ing. Pavol Špánik, PhD. – prijaté uznesenie č. 

1/16/2016, 

e) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi predložiť návrh o výške školného 

a poplatkov spojených so štúdiom na JLF UK v Martine na akademický rok 

2017/2018 na schválenie Akademickému senátu JLF UK – prijaté uznesenie č. 

2/16/2016, 

f) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi predložiť návrh na zmenu funkčnej 

štruktúry Vysokoškolského internátu a jedálne JLF UK a Dekanátu JLF UK na 

schválenie Akademickému senátu JLF UK – prijaté uznesenie č. 3/16/2016,  

g) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi predložiť návrh na vytvorenie 

ďalších 20 pracovných miest vedecko-výskumných zamestnancov BioMedu na roky 

2017 – 2018 na schválenie Akademickému senátu JLF UK – prijaté uznesenie č. 

4/16/2016, 

h) predložil návrh dohody o spolupráci medzi BioMedom JLF UK a Nativita s. r. o. 

a návrh memoranda o porozumení pre bilaterálnu spoluprácu v oblasti výskumu 

a vzdelávania. Vedenie JLF UK podporuje uzavretie dohôd – prijaté uznesenie č. 

5/16/2016. 

 

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: prof. MUDr. A. 

Čalkovskej, DrSc. a doc. MUDr. T. Baškovi, PhD., 

b) predložila návrh termínu Fakultnej vedeckej konferencii, ktorá sa uskutoční dňa 17. 

februára 2017 – prijaté uznesenie č. 6/16/2016. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť: 

- žiadosť MUDr. Michala Urdu, doktoranda 1. ročníka (AR 2016/2017) externej 

formy doktorandského štúdia v študijnom odbore 7.1.4. vnútorné choroby 

o uznanie absolvovania skúšky z jazyka anglického. Skúška bola absolvovaná 11. 
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6. 2009 s výsledkom „prospel“ na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine v 

rámci predchádzajúceho doktorandského štúdia v študijnom odbore 7.1.3. 

normálna a patologická fyziológia. Priložené potvrdenie o absolvovanom 

predmete z Ústavu cudzích jazykov JLF UK v Martine, 

- žiadosť RNDr. Veroniky Mešťanovej, doktorandky dennej formy štúdia v 

študijnom odbore lekárska, klinická a farmaceutická biochémia o prerušenie 

doktorandského štúdia na dobu 6 mesiacov; t.j. od 1.10.2016 do 31.3.2017 

z dôvodu nástupu na materskú dovolenku. Menovaná doktorandka je v poslednom 

ročníku a je naplánované po ukončení prerušenia odovzdanie všetkých náležitostí 

k dizertačnej práce s absolvovaním obhajoby, 

- žiadosť MUDr. Jaroslava Ženíška, doktoranda externej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.7. chirurgia o odpustenie, resp. zníženie školného za AR 2016/2017 

z dôvodu predpokladaného termínu obhajoby do konca decembra 2016. Žiadosť 

o povolenie obhajoby so všetkými náležitosťami bola predložená do konca AR 

2015/2016; t.j. v auguste 2016, 

- žiadosť MUDr. Lenky Kunertovej, doktorandky externej formy štúdia v študijnom 

odbore anatómia, histológia a embryológia o odpustenie školného za AR 

2016/2017, 

b) informoval, že v dňoch 15. – 16. 2. 2017 sa bude konať Kurz metodológie vedeckej 

práce - prijaté uznesenie č. 7/16/2016, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. R. Popracovej, všeobecnej lekárky pre dospelých, Žiar nad 

Hronom, za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore 

všeobecné lekárstvo, 

- menovanie MUDr. F. Chudeja, všeobecného lekára pre dospelých, SalixMed, s. r. 

o., Kolárovice 387, za školiteľa pre lekárov zaradených do  špecializačného štúdia 

v odbore všeobecné lekárstvo,  

- menovanie MUDr. M. Gábora, lekára, Všeobecná nemocnica s poliklinikou 

Lučenec, za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore 

gastroenterológia, 

- menovanie MUDr. A. Zemančíkovej, primárka oddelenia hematológie a 

transfuziológie, LNsP MUDr. I. Stodolu Liptovský Mikuláš, za školiteľku pre 

lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore hematológia 

a transfuziológia, 

- menovanie S. Kardošovej, sestry, očné oddelenie FNsP Žilina, za školiteľku pre 

sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť 

v odboroch chirurgie, 

- menovanie Bc. Z. Antolovej, sestry pri lôžku, NEDU, n. o., za školiteľku pre 

sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť 

v pediatrii, 

- menovanie PhDr. I. Dzurecovej, staničnej sestry KDaD JLF UK a UNM, za 

školiteľku pre sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská 

starostlivosť v pediatrii, 

- menovanie D. Svítkovej, diplomovanej psychiatrickej sestry, NsP Prievidza so 

sídlom v Bojnicicach, za školiteľku pre sestry zaradené do špecializačného štúdia 

v odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite, 

- menovanie M. Jantošíkovej, sestry, Zariadenie pre seniorov a domov soc. služieb 

Kysucké Nové Mesto, za školiteľku pre sestry zaradené do špecializačného štúdia 

v odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite, 
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- menovanie Mgr. A. Chlebovcovej, odbornej zástupkyne, ADOS ObZS Švábovce, 

za školiteľku pre sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore 

ošetrovateľská starostlivosť v komunite, 

- menovanie A. Dandárovej, vedúcej sestry, Lumen, zariadenie pre seniorov a DDS 

Trebišov, za školiteľku pre sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore 

ošetrovateľská starostlivosť v komunite, 

d) informoval, že ku dňu 1. 10. 2016 JLF UK v Martine zaradila alebo prijala na 

špecializačné  štúdium 97 lekárov (najväčší záujem bol o zaradenie alebo prijatie do 

špecializačného štúdia v odbore pediatria (16), klinická imunológia a alergológia (11) 

a chirurgia (8)). 

e) informoval, že sa pripravuje stanovisko na list generálneho riaditeľa Sekcie zdravia 

MZ SR MUDr. Borisa Bánovského vo veci financovania školiteľov v rámci 

Rezidentského programu.  

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. v zastúpení doc. MUDr. D. Mištunu, PhD. 

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

komisií pre vypísané výberové konania: miesto výskumného pracovníka v Divízii 

molekulová medicína v Martinskom centre pre biomedicínu JLF UK, funkcia vedúcej 

Ústavu molekulovej biológie JLF UK  a UNM – prijaté uznesenie č. 8/16/2016. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD.  

a) informovala, že bol zaslaný list vedúcim ústavov a kliník týkajúci sa podpisových 

vzorov a evidencie termínov a hodnotení v systéme AIS, 

b) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie počty zapísaných študentov na 

povinne voliteľné a výberové predmety v AR 2016/2017, 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť Uznanie predmetu základy 

prvej pomoci študentovi 1. roku štúdia študijného programu všeobecné lekárstvo 

Františkovi Volfovi (na základe súhlasného stanoviska  garanta predmetu), 

d) predložila a Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť žiadosť o uznanie 

skúšok Vladimíre Tóthovej, študentke 1. roku štúdia študijného programu všeobecné 

lekárstvo (na základe nesúhlasného stanoviska  garanta predmetu). 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD.  

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť A. Eeg-Henriksen 

o termín štátnej skúšky Obhajoba Diplomovej práce,  

b) informovala, že dňa 27. 10. 2016 sa uskutoční informačný seminár organizovaný 

v spolupráci so SAIA, n. o. o možnostiach štipendií pre študentov a doktorandov. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala, že sa spracúvajú podklady pre účtovnú závierku za 3. štvrťrok 2016, 

b) informovala, že vzhľadom na blížiaci sa koniec rozpočtového roka 2016  a  nízke 

čerpanie finančných prostriedkov pridelených na tuzemské granty bola zamestnancom 

JLF UK zaslaná výzva, aby venovali zvýšenú pozornosť dočerpaniu financií. 

Nedočerpané prostriedky máme povinnosť vrátiť – prijaté uznesenie č. 9/16/2016, 

c) informovala, že v súvislosti s recertifikačným auditom: 

-  sa spracúva prieskum trhu pre výber dodávateľa, ktorý audit na JLF UK 

v Martine vykoná, 

- pripravuje sa prieskum hodnotenia dodávateľov za roky 2015 – 2016, 

- pripravuje sa dotazník spokojnosti zamestnancov za roky 2015/2016, 
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d) predložila záznam o vykonaní vnútornej kontroly na JLF UK v súlade s Plánom 

kontrolnej činnosti na r. 2016 (kontrola čerpania dovoleniek ku 30. 9. 2016) – prijaté 

uznesenie č. 10/16/2016, 

e) predložila záznam o vykonaní vnútornej kontroly na JLF UK v Martine v súlade 

s Plánom kontrolnej činnosti na rok 2016 (kontrola dohôd o pracovnej činnosti 

a dohôd o vykonaní práce), 

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

Organizačný poriadok JLF UK v Martine a predložiť ho na najbližšie zasadnutie AS 

JLF UK – prijaté uznesenie č. 11/16/2016, 

g) informovala, že bol vyplnený dotazník k zisťovaniu problémových okruhov VO pre 

potreby MŠVVaŠ SR, 

h) informovala, že bola pridelená dotácia na október 2016, 

i) informovala, že na stránke JLF UK bol vytvorený elektronický rezervačný systém 

miestností JLF UK, ktoré sa môžu prenajímať (mimo oficiálneho rozvrhu), 

j) informovala, že na parkovacích miestach pod BioMedom budú vyznačené rezervačné 

miesta pre riaditeľku BioMedu, riaditeľov divízií, vedúcich ústavov a prodekanov, 

k) informovala, že v súvislosti s rekonštrukciou Elektronického zabezpečovacieho 

systému (EZS) v objekte na Malej Hore 5 a 4 sa spracováva zoznam zamestnancov, 

ktorí požadujú zabezpečiť prístup do predmetných objektov, 

l) informovala o postupe pri prijímaní študentov zo zahraničia prichádzajúcim na fakultu 

predovšetkým v rámci pobytov Erazmus+, ale aj v rámci výmenných stáží. 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc. 
a) informovala, že BioMed organizuje 1. intenzívny poldňový kurz štatistických analýz 

 pre doktorandov a zamestnancov JLF UK, ktorý sa uskutoční 19. 10. 2016, 

b) informovala, že 25. 10. 2016 sa uskutoční Vedecká kaviareň, ktorú organizuje 

BioMed. 

 

prof. MUDr. J. Danko, CSc. 

a) informoval o návrhu pripraviť nový povinný predmet „Komunikácia“ – prijaté 

uznesenie č. 12/16/2016. 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 

V Martine dňa   27. 10. 2016 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


