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Z á p i s n i c a  č. 18/2016 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 14. novembra 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Galajda, CSc., doc. MUDr. R. Péčová, PhD., Ing. Ľ. Červeňová, doc. MUDr. 

O. Osina, PhD., doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. prof. 

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 
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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 02. novembra 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 žiadosť JCI – Slovakia o nomináciu študentov do súťaže „Študentská 

osobnosť Slovenska“ pre AR 2015/2016“ – prijaté uznesenie č. 1/18/2016,  

b) opakovane overoval problematiku týkajúcu sa stavu riešenia všetkých podnetov 

predložených v rámci dotazníkového prieskumu "Meranie spokojnosti zamestnancov 

JLF UK za AR 2014/2015“. Osobitne sa venoval pripomienkam k zamestnávaniu 

dôchodcov. Vedenie JLF UK v diskusii odporučilo uplatňovať schválenú Personálnu 

politiku, pričom: 

- učiteľom a zamestnancom vedy a výskumu po 70 roku veku neodporučiť 

zamestnávanie, pokiaľ za obdobie predchádzajúcich 5 rokov nezverejnili 5 

impaktovaných prác, alebo nie sú zvolení funkcionári do niektorého zo 

samosprávnych orgánov JLF UK/UK, 

- prehodnotiť publikačnú aktivitu všetkých učiteľov a zamestnancov vedy 

a výskumu po 65 roku veku, v prípade nedostatočnej aktivity odporučiť ukončenie 

pracovného pomeru,  

- neučiteľským zamestnancom odporučiť ukončenie pôsobenia po dovŕšení 62 roku 

veku; v prípade aktívnych odborných kvalifikovaných zamestnancov po dovŕšení 

65 roku veku znížiť rozsah pracovného úväzku na 0,5 max. na 1 rok, 

prijaté uznesenia č. 2/18/2016,  

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

Lehotského, DrSc. o vytvorenie 1 pracovného miesta výskumníka - pre ženu v rámci 

projektu Identifikácia nových markerov v paneli neurologických ochorení formou 

prerozdelenia miest v rámci existujúcej funkčnej štruktúry pracoviska. 

 

K bodu 3) 

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 MUDr. Oleksandra Opanasenka, 

doktoranda externej formy v študijnom odbore vnútorné choroby (pred DS) 

pôvodný názov: „Vplyv pulzného elektromagnetického poľa na vybrané ochorenia 

dýchacieho systému“ 

navrhovaný názov: „Porovnanie účinnosti Amiodaronu a Propafenonu u pacientov 

s tachyfibriláciou predsiení v prednemocničných podmienkach“, 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť prof. MUDr. Dušana Dobrotu, CSc., garanta študijného programu 

lekárska, klinická a farmaceutická biochémia v študijnom odbore lekárska, 

klinická a farmaceutická biochémia na menovanie doc. RNDr. J. Hatoka, PhD.  za 

školiteľa v študijnom odbore lekárska, klinická a farmaceutická biochémia – 

prijaté uznesenie č. 3/18/2016, 
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- žiadosť prof. MUDr. Henriety Hudečkovej, PhD., MPH, garanta študijného 

programu verejné zdravotníctvo v študijnom odbore verejné zdravotníctvo na 

menovanie doc. Ing. V. Jakušovej, PhD.  za školiteľa v študijnom odbore verejné 

zdravotníctvo – prijaté uznesenie č. 4/18/2016, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie Bc. M. Ľašovej, sestry, urologické oddelenie, FNsP J. A. Reimana 

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

ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie, 

- menovanie M. Šoltésovej, vedúcej sestry, ORL oddelenie, Nemocnica Košice-

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

ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie,  

- menovanie Bc. A. Žaškovskej, manažérky dennej smeny, Chirurgická klinika, 

ÚVN SNP Ružomberok, za školiteľku pre sestry zaradené do špecializačného 

štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie, 

- menovanie D. Paľovej, dipl. sestry, CSS Orava, Tvrdošín, za školiteľku pre sestry 

zaradené do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť 

v psychiatrii, 

- menovanie S. Chrienovej, dipl. psychiatrickej sestry, Psychiatrická nemocnica 

profesora Maulaya Kremnica, za školiteľku pre sestry zaradené do špecializačného 

štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii, 

- menovanie Mgr. Slavomír Jantovský, vedúceho oddelenia, Psychiatrická 

nemocnica profesora Matulaya, za školiteľa pre sestry zaradené do špecializačného 

štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii, 

- menovanie PhDr. T. Turokovej, MPH, námestníčky pre ošetrovateľstvo, VŠOÚG 

sv. Lukáš, n. o., Košice, za školiteľku pre sestry zaradené do špecializačného 

štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite, 

- menovanie J. Rešetkovej, sestry, Centrum sociálnych služieb Čadca, za školiteľku 

pre sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť 

v komunite, 

- menovanie Mgr. V. Podbrežnej, manažér ošetrovateľskej starostlivosti, DSS 

Nestor, Zázrivá, za školiteľku pre sestry zaradené do špecializačného štúdia 

v odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite, 

d)   predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- vyradenie MUDr. M. Strachana zo špecializačného štúdia v odbore vnútorné 

lekárstvo z dôvodu zmeny zamestnávateľa a pokračovaní v štúdiu v inom 

špecializačnom odbore, 

- vyradenie MUDr. M. Kraynina zo špecializačného štúdia v odbore detská 

chirurgia z dôvodu záujmu pokračovať v špecializačnom štúdiu na inej 

vzdelávacej ustanovizni, 

- vyradenie MUDr. J. Leščinskej zo špecializačného štúdia v odbore vnútorné 

lekárstvo z dôvodu pokračovania v inom špecializačnom študijnom odbore po 

zmene oddelenia u svojho zamestnávateľa, 

e) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť vypísanie výberového 

konania na miesto lektora na Urologickej klinike JLF UK a UNM s úväzkom 

minimálne 0,2 (na obdobie do 15. 05. 2021),  ktorý je potrebný pre odborného garanta 

špecializačného študijného programu pediatrická urológia, 

f) informoval, že ODVZP JLF UK odoslalo žiadosť všetkým vedúcim pracovísk, ktorí 

majú akreditovaný študijný program ďalšieho vzdelávania, aby poskytli informácie 

o plánovaných vzdelávacích aktivitách na rok 2017 ako podklad pre spracovanie plánu 

vzdelávacích aktivít na rok 2017, ktorý bude zverejnený v príslušnej časti webstránky 

JLF UK začiatkom decembra 2016. 
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doc. MUDr. D. Mištuna, PhD. 

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť výberové komisie pre 

vypísané výberové konania: na obsadenie 1 pracovného miesta výskumného 

pracovníka na Ústave lekárskej biochémie JLF UK, 1 pracovného miesta odborného 

asistenta na Ústave patologickej anatómie JLF UK a UNM a 4 pracovných miest 

výskumných pracovníkov v Divízii Neurovedy v Martinskom centre pre biomedicínu 

JLF UK – prijaté uznesenie č. 5/18/2016. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD.  

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť A. Martincovej,  

študentka 1. ročníka študijného programu zubné lekárstvo v AR 2016/2017 o uznanie 

predmetu Základy lekárskej terminológie z predchádzajúceho neukončeného štúdia na 

1. Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, 

b) informovala o nových rozhodnutiach o zaradení medzi študentov so špecifickými 

potrebami pre AR 2016/2017. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) predložil a Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť žiadosť Z. Fajtovej, 

študentky 3. ročníka študijného programu pôrodná asistencia, ktorá má štúdium 

prerušené do 20. 2. 2016, žiada o jeho predĺženie o pol roka. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD.  

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť J. Holgersena 

o skorší nástup po prerušení štúdia na JLF UK,  

b) informovala, že  študent Said Sajadullah Pacha, 4VLa podal odvolanie voči 

rozhodnutia dekana o vylúčení zo štúdia. Odvolanie sa zasiela rektorovi UK na 

posúdenie. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

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

kontroly na JLF UK v Martine v súlade s Plánom kontrolnej činnosti na rok 2016 – 

Kontrolu platieb súvisiacich so štúdiom študentov v jazyku anglickom, 

b) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie pripomienky k návrhu vnútorného 

predpisu UK týkajúceho sa ubytovania v UZ UK na JLF UK v Martine, 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť o určenie výšky 

finančného zabezpečenia streleckej súťaže „Vianočná muška“ – prijaté uznesenie č. 

6/18/2016, 

d) informovala, že na základe výzvy rektora UK musí  JLF UK v Martine zaslať písomné 

stanovisko, že alokuje dostatok disponibilných zdrojov na kúpu pozemkov v lokalite 

Malá Hora, časový horizont, resp. etapy samotnej realizácie prevodu pozemkov do 

vlastníctva UK, ako i predpokladanú výšku HV za rok 2016, 

e) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť zamestnankyne 

JLF UK o nenávratný finančný príspevok – prijaté uznesenie č. 7/18/2016, 

f) informovala, že dňa 25. novembra 2016 sa uskutoční recertifikačný audit systému 

manažérstva kvality na JLF UK v Martine, 

g) informovala, že JLF UK bola pridelená dotácia na mesiac november 2016, 

h) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť prenos nevyčerpanej 

dovolenky z roku 2016 do roku 2017 maximálne v rozsahu 4 dní (t.j. na 2., 3., 4. a 5. 

1. 2017) – prijaté uznesenie č. 8/18/2016, 
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i) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť harmonogram 

predkladania dokladov k ročnej účtovnej závierke za rok 2016 – prijaté uznesenie č. 

9/18/2016,  

j) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť predbežnú kalkuláciu 

príjmov a výdavkov na činnosť UTV pri JLF UK v Martine na AR 2016/2017 – 

prijaté uznesenie č. 10/18/2016, 

k) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie uplatnenie príkazu rektora UK č. 

7/2016 na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

ku dňu 31. 12. 2016 – prijaté uznesenie č. 11/18/2016, 

l) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie analýzu predpoklad nákladov na 

rezidentský program MZ SR na kalendárny rok 2017, 

m) informovala, že v dňoch 9. – 11. 11. 2016 sa uskutočnilo školenie na Ústave 

mikrobiológie JLF UK na manipuláciu s toxickými látkami, 

n) informovala, že 7. 11. 2016 Štátna veterinárna a potravinová správa SR, MVDr. D. 

Buczuhazová bude posudzovať spôsobilosť Ústavu lekárskej biofyziky JLF UK 

súvisiacu s odbornou vedeckou činnosťou ústavu. 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc. 

a) informovala, že 02. 12. 2016 sa uskutoční zasadnutie Predsedníctva AS JLF UK, 

b) informovala, že 12. 12. 2016 sa uskutoční zasadnutie AS JLF UK, 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť Prevádzkový poriadok 

BioMedu JLF UK – prijaté uznesenie č. 12/18/2016, 

d) predložila návrh a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť nákup záložného 

zdroja k spektrofotometru na divíziu Neurovedy do BioMedu. 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 

V Martine dňa   24. 11. 2016 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


