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Z á p i s n i c a  č. 1/2016 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 11. januára 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní: prof. MUDr. J. Danko, CSc., doc. MUDr. R. Péčová, PhD., doc. MUDr. O. 

Osina, PhD., Ing. Ľ. Červeňová, , doc. RNDr. E. Halašová, PhD., prof. MUDr. 

A. Čalkovská, DrSc., doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. prof. 

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 

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 8. decembra 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 o prístupové dáta na MEDLINE, žiadosť nie je možné vybaviť, 

nakoľko JLF UK v Martine nie je správcom uvedenej databázy, ktorá je voľne 

dostupná na internete, 

b) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie profil súťaže Medik roka 2016 - 

súťaž o najlepších študentov lekárskych fakúlt na Slovensku. Vedenie JLF UK 

odporučilo zabezpečiť publicitu v akademickej obci. 

 

K bodu 3) 

prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc. 

a) informovala, že pracoviská JLF UK spracovávajú súhrnné údaje o výsledkoch 

vedecko-výskumnej činnosti, zahraničnej spolupráce a rozvojových aktivitách, termín 

vypracovania a zaslania správ na RVVČ do 29.1.2016,  

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť program XX. Fakultnej 

vedeckej konferencie, ktorá sa bude konať dňa 11. 2. 2016, 

c) informovala, že sa pripravuje článok do časopisu Naša univerzita týkajúci sa 

komplexnej akreditácie UK v roku 2015. 

 

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

a) za oblasť ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov predložila a Vedenie 

JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. S. Hojerovej, primárky Internej kliniky FN Trnava, za 

školiteľku pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore vnútorné 

lekárstvo a spoločný internistický kmeň na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. M Kučerákovej, vedúcej lekárky Hematologického oddelenia, 

FNsP Žilina, za školiteľku pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia 

v odbore vnútorné lekárstvo (popr. spoločný internistický kmeň) na JLF UK 

v Martine, 

- menovanie MUDr. I. Bízika, ( zástupca primára Chirurgického oddelenia, FNsP 

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

chirurgia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. J. Čurilovej, primárky Oddelenia pediatrie, FNsP Reimana, 

Prešov, za školiteľku pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore 

pediatria na JLF UK v Martine, 

- menovanie Mgr. J. Moravcovej, vedúcej sestry ZpS a DS Jesienka, Bytča, za 

školiteľku pre sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská 

starostlivosť v komunite na JLF UK v Martine, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

-  žiadosť M. Kašíkovej o zrušenie zaradenia do špecializačného štúdia v odbore 

ošetrovateľská starostlivosť v komunite z dôvodu nevykonávania odborných 

zdravotných činností, 
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- žiadosť MUDr. M. Farkašovej o zrušenie zaradenia do špecializačného štúdia 

v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy z dôvodu porušenia 

zmluvy o zabezpečení štúdia v špecializačnom odbore, 

c) informovala, že JLF UK v Martine získala opätovnú akreditáciu pre realizáciu 

špecializačného študijného programu NEONATOLÓGIA určeného pre zdravotnícke 

povolanie lekár (na obdobie od 22. 03. 2016  – 21. 03. 2021), 

d) informovala o pripísaní finančných prostriedkov na účet JLF UK z rozpočtovej 

kapitoly MZ SR za účelom realizácie rezidentského programu, 

e) informovala, že 12. januára 2016 sa uskutoční výberové konanie do Rezidentského 

programu (prihlásených 5 účastníkov - všetci majú záujem o zaradenie do 

špecializačného študijného programu všeobecné lekárstvo). 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie harmonogram prípravy a priebehu 

prijímacích skúšok na JLF UK v Martine pre AR 2016/2017, informácia bude 

zverejnená na webovom sídle fakulty v časti prijímacie konanie, 

b) informovala, že na pracoviská JLF UK v Martine budú zaslané rozvrhy pre študijný 

program všeobecné lekárstvo v jazyku slovenskom a jazyku anglickom a zubné 

lekárstvo na LS AR 2015/2016 na pripomienkovanie, 

c) predložila žiadosť M. Lenka, študenta, ktorý má prerušené štúdium do 31. 8. 2016, 

o možnosť skoršieho nástupu po prerušení štúdia, 

d) informovala, že na pracoviská JLF UK v Martine bol zaslaný oznam týkajúci sa 

vypísania tém diplomových prác pre študentov 4. roku štúdia študijného programu 

všeobecné lekárstvo v jazyku slovenskom a jazyku anglickom, 

e) informovala, že garantom predmetov štátnych skúšok bol zaslaný oznam týkajúci sa 

zrevidovania obsahu predštátnicovej praxe, 

f) informovala, že sa spracovala štatistika absolventov JLF UK pre potreby MŠVVaŠ 

SR. 

  

doc. RNDr. E. Halašová, PhD.  

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

- oznam M. Förstera, 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 R. Eyjólfsdóttir, 

študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku 

anglickom o predĺženie prerušenia štúdia na JLF UK o jeden rok, 

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

Kristbjörnsdóttir, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – 

výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na JLF UK, 

d) predložila a Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť (zamietavé stanovisko 

od garantov predmetov): 

- žiadosť M. S. Struckmaeyer, študenta 1. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o uznane predmetov,  

- žiadosť M. Gluck, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o uznanie predmetov, 

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

absolvovať služobnú cestu (prof. Meško, doc. Halašová) na Workshop v rámci 

programu UZDOC, Uzbekistan, Samarkand v dňoch 31. 1. 2016 – 4. 2 .2016. 

 

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

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

vypísané výberového konania:  
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- odborný asistent na Gynekologicko-pôrodníckej klinike JLF UK a UNM, 

- odborný asistent na Chirurgickej klinike a transplantačnom centre JLF UK 

a UNM, 

- profesor v študijnom odbore lekárska, klinická a farmaceutická biochémia na 

Ústave lekárskej biochémie JLF UK, 

- docent v študijnom odbore chirurgia na Klinike detskej chirurgie JLF UK 

a UNM 

prijaté uznesenie č. 1/1/2016. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala o dotácii za výučbu na špecializovanom výučbovom pracovisku UNM 

k 30. 11. 2014, 

b) informovala, že od 1. 1. 2016 nadobúda účinnosť Nariadenie vlády SR, ktorým sa 

ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme, 

c) predložila návrh na zvýšenie platové kompenzácie za sťažený výkon práce podľa§ 11 

zákona 474/2008 Z. z. a NV SR 432/2015 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2016 v kategórii 

2 a 3 – prijaté uznesenie č. 2/1/2016, 

d) informovala, že bola podpísaná Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom 

rozpočtu MŠVVaŠ SR na rok 2016, 

e) informovala, že od 1. 1. 2016 nadobúda účinnosť nový zákon o finančnej kontrole 

a audite č. 357/2015 Z. z. V tejto súvislosti pripravuje RUK v Bratislave nový Príkaz 

rektora UK k vykonávaniu základnej finančnej kontroly (úprava kontrolných listov), 

f) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie zápisnicu z mimoriadnej 

inventarizácie obrazov na pracoviskách JLF UK v Martine – prijaté uznesenie č. 

3/1/2016, 

g) predložila požiadavku na vypracovanie Plánu dovoleniek na rok 2016 – prijaté 

uznesenie č. 4/1/2016, 

h) informovala, že MF SR predĺžilo lehotu pre vydanie rozhodnutia na 60 dní, proti 

rozhodnutiu Správy finančnej kontroly Bratislava č. I/123/2015, 

i) informovala, že od 2. 12. 2015 nadobudol účinnosť VP UK č. 26/2015 Zásady 

špecializačného štúdia na UK, na základe ktorého sa majú aktualizovať vnútorné 

predpisy JLF UK týkajúce sa špecializačného štúdia na JLF UK; podotkla však, že už 

v čase vydania obsahoval vnútorný predpis UK rozpor so súčasnou legislatívou v tejto 

oblasti. Vedenie JLF UK odporúča vypracovať návrh úprav citovaného vnútorného 

predpisu UK – prijaté uznesenie č. 5/1/2016, 

j) predložila návrh na organizáciu výberových konaní na funkcie vedúcich oddelení 

divízií BioMedu – prijaté uznesenie č. 6/1/2016, 

k) informovala, že sa pripravuje Kolektívna zmluva JLF UK na rok 2016, 

l) informovala, že spoločnosťou PANOGO je spracovaná „Virtuálna prehliadka JLF 

UK“ a v spolupráci s ÚIT a RUK sa na webovú stránku JLF UK založia nové iframy, 

m) informovala, že v súvislosti s ukončením Programového obdobia 2007 – 2013 

a v nadväznosti na usmernenie MF SR k ukončeniu pomoci zo ŠF a Kohézneho fondu, 

muselo dôjsť najneskôr do 31. 12. 2015 k reálnej a preukázanej úhrade finančných 

prostriedkov zo strany prijímateľa (vrátane pracovnoprávnych vzťahov), 

n) informovala o usmernení pre prijímateľov k ukončeniu PO 2007 – 2013, 

o) informovala, že bola JLF UK v Martine pridelená dotácia na stravovanie študentov do 

výšky skutočnej potreby za rok 2015, 

p) informovala, že bola JLF UK v Martine pridelená dotácia na mesiac január 2016, 
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K bodu 5) 

prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc. 

a) informovala, že sa spracovávajú podklady pre záverečnú správu projektu BioMed, 

b) informovala, že 12. januára 2016 sa uskutoční pracovný seminár, ktorý organizuje 

divízia Neurovedy. 

 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

V Martine dňa   15. 1. 2016 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 

 


