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Z á p i s n i c a  č. 21/2013 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 19. novembra 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní: prof. MUDr. J. Danko, CSc., prof. MUDr. P. Galajda, CSc., doc. MUDr. D. 

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

Čalkovská, PhD., doc. RNDr. E. Halašová, PhD., Ing. Ľ. Červeňová 

Ospravedlnení: doc. MUDr. R. Péčová, PhD.  

 

 

Prizvaní:  prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc., predsedníčka AS JLF UK  

         I.Majling, 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 04. novembra 2013 a konštatoval, že všetky uznesenia sú splnené alebo sa priebežne 

plnia.  

 

K bodu 2) 

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

a) informoval o súčasnom stave v príprave výstavby Martinského centra pre biomedicínu 

(II. etapa), 

b) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie ponuku na spoluprácu so 

spoločnosťou Sybase products Slovakia, a. s. (podpora vzdelávania pomocou iPadu), 

c) predložil návrhy doc. RNDr. I. Poliačka, PhD. na zlepšenie práce na Ústave lekárskej 

biofyziky, 

d) predložil ponuku možnej spolupráce v oblasti medicínskeho vzdelávania s univerzitou 

v Taiwane – prijaté uznesenie č. 1/21/2013, 

e) predložil návrh riaditeľa UNM o zlúčení dvoch chirurgických pracovísk JLF UK 

a UNM – prijaté uznesenie č. 2/21/2013. 
 

K bodu 3) 

prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD.  

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

dekana za práce publikované v časopisoch s impakt faktorom: MVDr. S. Bálentovej, 

PhD. A Ing. B. Czippelovej, PhD., 

b) informovala, že doktorandi dennej formy štúdia, vedeckí a výskumní zamestnanci do 

30 rokov môžu podávať žiadosti o Grant UK na rok 2014 na Referát vedecko-

výskumnej činnosti do 15.12.2013, 

c) informovala, že na zasadnutí Vedeckej rady JLF UK dňa 12. 12. 2013 sa ukončí 

habilitačné  konanie MUDr. K. Maťašovej, PhD., 

d) informovala, že bol vydaný vnútorný predpis UK č. 16/2013 Zásady habilitačného 

konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite 

Komenského v Bratislave a informovala o príprave Rámcových kritérií UK, 

e) informovala, že Akreditačná komisia zverejnila IF na zaradenie výstupov do kategórie 

A pre oblasti výskumu, 

f) informovala, že sa kompletizujú materiály pre začatie habilitačného konania MUDr. P. 

Hejnu, Ph.D., prednostu Ústavu súdneho lekárstva LF UK v Hradci Králove a MUDr. 

Z. Schronera, PhD., IV. Interná klinika LF UPJŠ v Košiciach, 

g) informovala o výsledkoch vstupného hodnotenia projektov VEGA so začiatkom 

riešenia v roku 2014 (za JLF UK bolo podaných 22 žiadostí, 4 žiadosti boli 

z hodnotenia vyradené). 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť: 

- žiadosť Mgr. L. Stančiakovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.4. vnútorné choroby o vrátenie poplatku 5,00 € za úhradu validačnej 
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známky z dôvodu duplicitného zakúpenia v rámci zápisu do 1.ročníka na AR 

2013/2014, 

- žiadosť RNDr. Veroniky Mešťanovej, doktorandky dennej formy štúdia 

v študijnom odbore 7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia 

o predčasné ukončenie prerušenia doktorandského štúdia od 1.1.2014, 

b) predložil návrh termínu konania kurzu „Metodológie vedeckej práce“ pre doktorandov 

prijatých od AR 2013/2014 a tých, ktorí sa ešte nezúčastnili povinného predmetu – 

prijaté uznesenie č. 3/21/2013, 

c) informoval o stanovisku rektora UK k žiadosti o odpustenie školného pre Ing. I. 

Ondrejovičovú, doktorandku dennej formy štúdia v študijnom odbore 7.1.28. lekárska, 

klinická a farmaceutická biochémia, 

d) informoval o konaní pracovného seminára k blížiacej sa komplexnej akreditácii, ktorý 

sa uskutoční  dňa 20. novembra 2013, 

e) informoval, že konferencie ORPHEUS v Krakowe sa zúčastnia prof. MUDr. J. 

Hanáček, CSc. a prof. MUDr. P. Galajda, CSc., 

f) informoval o návrhu možnej spolupráce s pracoviskami v ČR v rámci tvorby 

spoločných doktorandských programov, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. P. Kaščáka, PhD., primára Kliniky gynekológie a pôrodníctva 

FN Trenčín, za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia 

v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, 

- menovanie Mgr. M. Makovníkovej, lekárky ambulancie všeobecného lekára pre 

dospelých Bratislava, za školiteľku pre lekárov zaradených do špecializačného 

štúdia v odbore všeobecné lekárstvo, 

- menovanie MUDr. P. Majdáka, primára Interného oddelenia NsP Prievidza so 

sídlom v Bojniciach, za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia 

v odbore vnútorné lekárstvo, 

- menovanie MUDr. M. Smilku, primára oddelenia AIM FNsP Žilina prednostky 

Chirurgickej kliniky FN Nitra, za školiteľa pre lekárov zaradených do 

špecializačného štúdia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína, 

- menovanie MUDr. G. Krbušíka, primára Oddelenia AIM NsP Poprad, za školiteľa 

pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore anestéziológia 

a intenzívna medicína, 

- menovanie PhDr. I. Suchardovej, sestry Urologického oddelenia UN LP Košice, 

za školiteľku pre sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore 

ošetrovateľská starostlivosť v komunite, 

- menovanie Mgr. A. Dubrovayovej, sestry, odbornej garantky ADOS – Salus, s. r. 

o. Trenčín, za školiteľku pre sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore 

ošetrovateľská starostlivosť v komunite, 

- menovanie J. Remeniusovej, sestry ZpS DSS Žilina, za školiteľku pre sestry 

zaradené do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť v 

komunite, 

- menovanie J. Rajčanovej, sestry, Detský domov Martin, za školiteľku pre sestry 

zaradené do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť v 

komunite, 

- menovanie J. Babíkovej, sestry pri lôžku, Detský domov Martin, za školiteľku pre 

sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť v 

komunite, 

- menovanie J. Hanuliakovej, sestry, Detský domov Martin, za školiteľku pre sestry 

zaradené do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť v 

komunite, 
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- menovanie J. Blatníkovej, manažérky ošetrovateľstva Psychiatrická liečebňa 

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

ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii, 

h) podal informácie o plánovaných akciách špecializačného štúdia v mesiaci december 

2013: 

- 3. 12. 2013 Certifikačná skúška v certifikovanej pracovnej činnosti 

dorastové lekárstvo, 

- 4. 12. 2013 Špecializačná skúška v odbore pediatrická pneumológia 

a ftizeológia, 

- 5. 12. 2013 Špecializačná skúška v odbore neurológia, 

- 10. 12. 2013 Špecializačná skúška v odbore pediatria, 

- 11. 12. 2013 Špecializačná skúška v odbore chirurgia, 

- 13. 12. 2013 Špecializačná skúška v odbore neonatológia, 

i) informoval, že oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov začalo 

prípravu spisu žiadosti o akreditáciu študijného programu SÚDNE LEKÁRSTVO pre 

zdravotnícke povolanie lekár – odborný garant prof. MUDr. František Novomeský, 

PhD., 

j) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh termínu na 

odovzdávanie diplomov o špecializácii – prijaté uznesenie č. 4/21/2013, 

k) informoval, že MZ SR zamietlo žiadosť JLF UK v Martine o akreditáciu 

špecializačného študijného programu pre zdravotnícke povolanie sestra – paliatívna 

ošetrovateľská starostlivosť  z dôvodu neuznania vzdelania odborného garanta 

(neuznanie rovnocennosti kurzov absolvovaných v zahraničí za certifikovanú 

pracovnú činnosť), 

l) informoval o stanovisku ku zmene postupu pri prerušení špecializačného štúdia. 

Účastníci vzdelávania budú podávať OZNÁMENIE o prerušení výkonu odborných 

zdravotných činností (nové tlačivo oznámenia o prerušení výkonu zdravotných 

činností bude zverejnené na web stránke JLF UK) a následne oznámia opätovné 

zaradenie do pracovného procesu. Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zaznamená 

obdobie prerušenia do príslušnej časti indexu odbornosti.  

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosti L. E. Skiaker, E. 

A. Sandberg a P. Johnsen o uznanie predmetov absolvovaných v predchádzajúcom 

štúdiu. 

 

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

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrhy na vypísanie 

výberových konaní – prijaté uznesenie č. 5/21/2013: 

- funkčné miesto docenta v odbore farmakológia na Ústave farmakológie JLF UK, 

- funkčné miesto docenta v odbore biológia na Ústave lekárskej biológie JLF UK, 

- funkčné miesto docenta v odbore normálna a patologická fyziológia na Ústave 

patologickej fyziológia JLF UK a UNM, 

- pracovné miesto vedeckého pracovníka v rámci projektu APVV-0224-12, 

- pracovné miesto vedeckého pracovníka v projekte „Kompetenčné centrum pre 

výskum a vývoj v oblasti diagnostiky a terapie onkologických ochorení“ na Ústave 

lekárskej biochémie JLF UK, 

- funkcia prednostu Ústavu klinickej biochémie JLF UK a UNM, 

- dve pracovné miesta odborných asistentov na Ústave mikrobiológie a imunológie 

JLF UK. 

b) predložil a Vedenie JLF UK prerokovalo a schválilo Správu z preskúmania systému 

manažérstva kvality JLF UK za rok 2013 – prijaté uznesenie č. 6/21/2013, 
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K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala o plnení úloh v súlade s Príkazom dekana JLF UK v Martine č. 25/2013 

Plánu kontrolnej činnosti JLF UK v Martine na rok 2013, 

b) informovala, že bola podpísaná Rámcová dohoda medzi UK v Bratislave 

a spoločnosťou Slovenský plynárensky priemysel, a. s. pre predmet zákazky 

„Dodávka zemného plynu pre UK v Bratislave“, 

c) informovala, že bola podpísaná kúpna zmluva medzi UK v Bratislave a spoločnosťou 

PALKOV, s. r. o. pre predmet zákazky „Technická soľ“, 

d) predložila predbežnú kalkuláciu spoločenskej akcie Lekársky ples 2014, 

e) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh platieb za 

poskytnuté služby (kopírovanie a tlač) na multifunkčných zariadeniach AKAS a UIT 

JLF UK v Martine – prijaté uznesenie č. 7/21/2013, 

f) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- návrh Vnútorného predpisu č. 31/2013 Smernica dekana JLF UK v Martine – 

Riadenie dokumentácie kvality v systéme manažérstva kvality, 

- návrh Vnútorného predpisu č. 38/2013 Smernica dekana JLF UK v Martine – 

Interný audit na JLF UK, 

- návrh Vnútorného predpisu č. 39/2013 Smernica dekana JLF UK v Martine – 

Realizácia dotazníkových prieskumov, 

- návrh Vnútorného predpisu č. 40/2013 Smernica dekana JLF UK v Martine – 

Príručka kvality,  

prijaté uznesenie č. 8/21/2013 
g) informovala o požiadavke MŠVVaŠ SR zúčtovať zálohu na špecializované výučbové 

zariadenia VVŠ k 30. 11. 2013 – prijaté uznesenie č. 9/21/2013, 

h) informovala o úprave otváracích hodín v študovni  počas skúšobného obdobia ZS AR 

2013/2014, 

i) informovala, že bola zaslaná osobitná informácia z RUK ohľadom povinnosti 

vyčerpať finančné prostriedky pri končiacich projektoch KEGA, 

j) predložila správu z kontroly platieb študentov študujúcich v jazyku anglickom – 

samoplatcov za výučbu v AR 2013/2014, 

k) informovala o znížení dotácie na motivačné štipendia na základe Dodatku č. 8 

k Dotačnej zmluve uzatvorenej medzi MŠVVaŠ SR a RUK v Bratislave; pričom 

krátenie zodpovedalo časti dotácie nevyčerpanej v roku 2012 prenesenej do roku 

2013, 

l) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh členov komisie na 

vyhodnotenie ponúk a vybratie najvhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy o predaji 

pozemku pod obytným domom na Záborského ul. - prijaté uznesenie č. 10/21/2013, 

m) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh rozdelenia výsledku 

hospodárenia za úsek Vysokoškolský internát JLF UK v Martine za rok 2012 – prijaté 

uznesenie č. 11/21/2013. 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

a) poďakoval organizátorom Medických beánií 2013. 

 

prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. 

a) informovala, že 16. 12. 2013 sa uskutoční zasadnutie Akademického senátu JLF UK 

v Martine.  
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Ivan Majling 

a) požiadal Vedenie JLF UK o zmenu poskytovania ubytovania pre študentov JLF UK v 

Martine, ktorí nebývajú na VI JLF UK v Martine. 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 
 

 

V Martine dňa   25. 11. 2013 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 

 

 


