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Z á p i s n i c a  č. 2/2016 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 25. 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. 

P. Galajda, CSc., 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 

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 11. januára 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 o zvýšenie 

pracovného úväzku pre sekretárku na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie 

JLF UK a UNM a to v súlade so schválenou štruktúrou pracovných miest, 

b) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie zápisnicu z písomnej skúšky 

z Mikrobiológie dňa 12. 1. 2016, 

c) predložil pozvánku na konferenciu Inovačný rozvoj regiónu, ktorú organizuje Žilinský 

samosprávny kraj. 

 

K bodu 3) 

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

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

dekana za práce publikované v časopisoch s impakt faktorom: MUDr. Jurajovi 

Sokolovi, PhD., RNDr. Eve Blahovcovej, PhD., RNDr. Vande Valentovej, PhD., prof. 

MUDr. Márii Szilágyiovej, CSc., doc. MUDr. Martine Šutovskej, PhD. (2x), MVDr. 

Soňi Bálentovej, PhD., MUDr. Lucii Stančiakovej, MUDr. PhDr. Igorovi Hrtánkovi, 

Mgr. Martine Lepiešovej, PhD. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť: 

- žiadosť Mgr. Danici Jurčákovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.3. normálna a patologická fyziológia o povolenie zahraničného 

študijného pobytu na The Johns Hopkins University v termíne od 1.2.2016 – 

31.1.2017, 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť o zaplatenie 

ročného poplatku za členstvo v organizácii ORPHEUS na rok 2016, 

c) predložil návrh o možnosti podať nový akreditačný spis PhD štúdia (bez možnosti 

ukončenia študentov druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania) – prijaté 

uznesenie č. 1/2/2016,  

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. M. Süča, primára neurologického oddelenia NsP Š. Kukurz, 

Michalovce, za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v 

odbore neurológia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. M. Ostrihoňa, MBA, primára gynekologicko-pôrodníckeho 

oddelenia DONsP MUDr. L. N. Jégeho v Dolnom Kubíne, za školiteľa pre lekárov 

zaradených do špecializačného štúdia v odbore gynekológia a pôrodníctvo na JLF 

UK v Martine, 

e) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 
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-  žiadosť MUDr. Z. Špaňovej o zrušenie zaradenia do špecializačného štúdia 

v odbore všeobecné lekárstvo z dôvodu porušenia zmluvy o zabezpečení 

štúdia v špecializačnom odbore, 

- žiadosť MUDr. J. Rybára o zrušenie zaradenia do špecializačného štúdia 

v odbore chirurgia z dôvodu odchodu do zahraničia, 

f) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- vyradenie MUDr. E. Kováčovej, PhD. z evidencie zaradených účastníkov 

v odbore pracovné lekárstvo z dôvodu zmeny zamestnávateľa, 

g) podal informácie z pracovného stretnutia organizovaného rektorom SZU v Bratislave 

v spolupráci s MZ SR dňa 14. 12. 2015, 

h) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie výsledky výberového konania do 

Rezidentského programu, ktoré sa konalo 12. 1. 2016, 

i) informoval o pokračovaní financovania rezidentského programu MZ SR. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) informovala, že riaditeľovi UNM bol zaslaný oznam o obsadenosti prednáškových 

miestností v Univerzitnej nemocnici Martin, 

b) informovala, že do rozvrhov na LS AR 2015/2016 u všetkých študijných programov 

boli zapracované pripomienky z pracovísk JLF UK v Martine, 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh organizácie letnej 

praxe v AR 2015/2016 – prijaté uznesenie č. 2/2/2016, 

d) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh organizácie 

predštátnicovej praxe pre AR 2016/2017 s osobitným uvedením podmienok pre 

študentov študujúcich v jazyku slovenskom a v jazyku anglickom – prijaté uznesenie 

č. 3/2/2016, 

e) predložila návrh Centra voľného času na organizáciu 4. ročníka Martinskej letnej 

detskej univerzity, v dňoch 11. – 15. júla 2016 – prijaté uznesenie č. 4/2/2016, 

f) informovala, že sa môžu nahlasovať témy diplomových prác pre študentov študijného 

programu zubné lekárstvo, 

g) informovala, že v priebehu letného semestra sa uskutoční regrutačná aktivita 

ozbrojených síl SR pre študentov 6. roku štúdia študijného programu všeobecné 

lekárstvo výučba v jazyku slovenskom, 

h) informovala o spätnej väzbe absolventov JLF UK od AR 2011/2012 do AR 

2014/2015, 

i) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie harmonogram dotazníkových 

prieskumov (hodnotenie predmetov študentom, absolventská spätná väzba a rodinné 

lekárstvo), umiestnenie dotazníkových štúdií na webovú stránku fakulty, realizáciu 

ďalšej spätnej väzby (hodnotenie ZS AR 2015/2016 – marec 2016), 

j) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosti o odpustenie časti 

platby školného študentom, ktorí nastupujú po prerušení štúdia, 

k) predložila návrh výučby rodinného lekárstva študentov študujúcich v jazyku 

anglickom – výučba praktickej časti v ambulanciách v zahraničí, 

l) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť tlač informačnej brožúry 

zo Zlatej promócie JLF UK, 

m) predložila žiadosť pracovísk o využívanie počítačovej učebne v Edukačnom centre na 

elektronickú formu skúšania študentov, Vedenie JLF UK odporúča dekanovi schváliť 

návrh, ale zároveň vyzvať vedúcich predmetov, aby pri overovaní vedomostí 

študentov prednostne využívali prezenčnú metódu štúdia (aj s ohľadom na výsledky 

študentskej spätnej väzby) – prijaté uznesenie č. 5/2/2016, 

n) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh termínov promócií 

v AR 2015/2016 – prijaté uznesenie č. 6/2/2016, 
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o) informovala, že bol zaslaný list garantom predmetov štátnej skúšky pre stanovenie 

percentuálneho podielu jednotlivých pracovísk na výučbe ako podklad pre výpočet 

pedagogickej zaťaženosti pracovísk. 

 

 

doc. MUDr. Oto Osina, PhD. 

a) informoval, že do rozvrhov na LS AR 2015/2016 u všetkých nelekárskych študijných 

programov boli zapracované pripomienky z pracovísk JLF UK v Martine, 

b) informoval o akreditácii magisterského študijného programu ošetrovateľstvo, 

c) informoval o dvoch neuhradených platbách školného v AR 2015/2016 u študentiek, 

ktoré zanechali štúdium. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD.  

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

- oznam S. T. McGinna, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia na JLF UK, 

- oznam T. Róbertsdóttir, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia na JLF UK, 

- oznam A. Salonen, študetky 1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – 

výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia na JLF UK. 

 

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

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh cieľov kvality JLF 

UK na rok 2016, program interných auditov na rok 2016 a plán vzdelávania na rok 

2016 – prijaté uznesenie č. 7/2/2016, 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť Politiku kvality na JLF UK 

v Martine  – prijaté uznesenie č. 8/2/2016, 

c) informoval Vedenie JLF UK o systéme manažérstva kvality na JLF UK v Martine na 

rok 2016, 

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

komisií pre vypísané výberové konanie: docent v študijnom odbore röntgenológia 

a rádiológia na Rádiologickej klinike JLF UK a UNM, 9 vedúcich oddelení 

výskumného pracoviska BioMed – prijaté uznesenie č. 9/2/2016.  

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predložila návrh a Vedenie JLF UK po prerokovaní odporučilo dekanovi schváliť 

Kolektívnu zmluvu na rok 2016 – prijaté uznesenie č. 10/2/2016, 

b) predložila prehľad tvorby a použitia prostriedkov Sociálneho fondu JLF UK v Martine 

za rok 2015 a plán na rok 2016 – prijaté uznesenie č. 11/2/2016, 

c) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie rozhodnutie MF SR o zrušení 

správneho konania vedeného voči JLF UK v Martine vo veci vládneho auditu č. A597, 

d) informovala, že na základe vykonania zúčtovania klinických pracovísk za 2. polrok 

2015 sa JLF UK v Martine upravuje rozpočet na bežnú dotáciu na program 077 11, 

FK 0731, 

e) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie usmernenie pre účtovnú závierku 

k 31. 12. 2015, 

f) informovala, že dňa 19. 1. 2016 sa uskutočnila kontrola na mieste na projekt 

„Kompetenčné centrum pre výskum a vývoj v oblasti diagnostiky a terapie 

onkologických ochorení“, 

g) 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 2015, 
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h) predložila návrh na doplnenie vnútorného predpisu JLF UK č. 25/2015 Smernica 

dekana JLF UK o úhrade za ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov o dve 

nové úhrady (úhrada za posúdenie a započítanie časti už ukončeného ŠŠ, úhrada za 

každý rok prekročenia dĺžky ŠŠ) – prijaté uznesenie č. 12/2/2016, 

i) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie zoznam zamestnancov JLF UK 

s dosiahnutým h-indexom rovným a vyšším ako 3 k 31. 12. 2015, ktorí budú 

odmeňovaní podľa vnútorného predpisu č. 1/2015 Smernica o odmeňovaní vedecko-

pedagogických zamestnancov JLF UK v znení jej dodatkov. 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. J. Danko, CSc. 

a) informoval, že 23. 2. 2016 navštívi JLF UK v Martine minister zahraničných vecí SR.  

 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 

 

V Martine dňa   29. 1. 2016 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 

 


