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Z á p i s n i c a  č. 7/2016 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 4. apríla 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní: prof. MUDr. J. Danko, CSc., Ing. Ľ. Červeňová,  doc. RNDr. E. Halašová, 

PhD., prof. MUDr. P. Galajda, CSc., prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc., doc. 

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

MUDr. O. Osina, PhD. 

  

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 21. marca 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 zobralo na vedomie stanovisko doc. Mellovej k návrhu sylabov 

výučby anatómie pre študentov 1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – 

výučba v jazyku anglickom na pôde Bjørkness University College v Osle. 

 

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: MUDr. M. Janíkovi, 

PhD., doc. RNDr. Ľ. Mušákovi, PhD. (2x), Mgr. H. Škovierovej, PhD., MUDr. M. 

Ňachajovej, 

b) informovala o rozpise dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA a KEGA na rok 

2016, informácia bola zaslaná riešiteľom projektov, KEGA - 5 projektov, z toho je 1 

nový, VEGA - 28 projektov, z toho je 10 nových, 

a) informovala o zložení  komisií na obhajoby doktorských dizertačných prác na 5-ročné 

funkčné obdobie od 1.4.2016 (5 zástupcovia z JLF UK).  

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť: 

- žiadosť o modifikáciu témy dizertačnej práce pre MUDr. M. Kozára, doktoranda 

dennej formy štúdia v študijnom odbore 7.1.3. normálna a patologická fyziológia 

(pred ODP)  

pôvodný názov: „Včasný postnatálny vývoj kardiorespiračných funkcií 

u donosených a nedonosených novorodencov“ 

navrhovaný názov: „Včasný postnantálny vývoj kardiorespiračných funkcií 

u donosených novorodencov“, 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na odmenu za 

úspešné vedenie a ukončenie doktorandského štúdia obhajobou dizertačnej práce 

v dennej forme a zamestnanca JLF UK v externej forme podľa Sadzobníka odmien – 

prijaté uznesenie č. 1/7/2016, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. G. Krasteva, PhD., primára neurologického oddelenia FN 

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

neurológia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. J. Dudášovej, primárky novorodeneckého oddelenia DONsP 

MUDr. L. N. Jégeho Dolný Kubín, za školiteľku pre lekárov zaradených do 

špecializačného štúdia v odbore neonatológia na JLF UK v Martine,  
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d) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť J. Chlepkovej 

o zrušenie zaradenia do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť v 

komunite z dôvodu porušenia zmluvy o zabezpečení štúdia v špecializačnom odbore. 

 

doc. MUDr. Renata Péčová, PhD. 

a) informovala o zasadnutí Pedagogickej komisie pre študijné programy všeobecné 

lekárstvo a zubné lekárstvo dňa 6. 4. 2016, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh ďalších termínov 

v harmonograme AR 2016/2017, 

c) informovala o stave kompletizácie potvrdení od študentov všetkých študijných 

programov o očkovaní proti hepatitíde, 

d) predložila a Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť žiadosť o prestup M. 

Ursík v študijnom programe zubné lekárstvo z Université Libre v Bruseli, 

e) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť poplatok za promócie pre 

všetkých študentov študujúcich študijné programy v jazyku slovenskom vo výške 15 € 

- prijaté uznesenie č. 2/7/2016. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť a zaslať návrh na 

odpustenie platby školného K. Pohančeníkovej, ktorá zanechala štúdium na JLF UK 

v Martine v AR 2015/2016, rektorovi UK, 

b) informoval o zasadnutí Pedagogickej komisie pre nelekárske študijné programy dňa 7. 

4. 2016. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD.  

a) informovala, že dňa 18. 4. 2016 sa bude konať Informačné stretnutie k programu 

Erasmus+ pre vybratých študentov na akademický rok 2016/2017 za účasti 

pracovníkov OMV RUK, 

b) informovala o pozvánke na Národnú konferenciu „Posilnenie úlohy vysokých škôl 

v regiónoch“, ktorá sa bude konať dňa 19. Apríla 2016 v Nitre. 
 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala, že dňa 5. 4. 2016 sa uskutoční na Rektoráte UK stretnutie vo veci 

zistenia nezrovnalostí a aktualizácie Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov ku 

projektu „Ponuka atraktívneho vzdelávania a kvalitných služieb rekonštruovaním 

hmotnej infraštruktúry a využitím najmodernejších IKT“,  

b) predložila čerpanie telefónnych limitov k 31. decembru 2015 – prijaté uznesenie č. 

3/7/2016, 

c) informovala, že dňa 6. 4. 2016 dôjde k poklesu tlaku vody vo vodovodnom potrubí, 

rozvodnej verejnej siete z dôvodu prác na distribučnom systéme v meste Martin,  

d) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie aktualizovaný zoznam prístrojov 

zakúpených z prostriedkov EÚ na kliniky a ústavy v UNM, 

e) informovala, že bola pridelená dotácia na APVV projekty pre rok 2016. 
 

K bodu 5) 

prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na vypísanie 

výberových konaní:  

- 1 výskumný pracovník – expert v oblasti výskumu viscerálnej bolesti, 

- 1 výskumný pracovník – expert v oblasti regeneratívnej medicíny. 

prijaté uznesenie č. 4/7/2016. 
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doc. MUDr. Renata Péčová, PhD. 

a) informovala, že 13. 4. 2016 sa uskutoční regrutačná aktivita ozbrojených síl SR pre 

študentov 6. roku štúdia študijného programu všeobecné lekárstvo výučba v jazyku 

slovenskom. 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 

 

V Martine dňa   05. 04. 2016 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


