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Z á p i s n i c a  č. 11/2014 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 10. júna 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Osina, PhD., Ing. Ľ. Červeňová, prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD. 

Ospravedlnená: doc. RNDr. E. Halašová, 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 

Ospravedlnený: I. Majling 
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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 26. mája 2014 a konštatoval, že všetky uznesenia sú splnené alebo sa priebežne plnia.  

 

K bodu 2) 

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

a) informoval, že dňa 26. 6. 2014 sa uskutoční slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UK 

rozšírené o vedecké rady fakúlt UK, na ktorom budú udelené jubilejné medaily UK pri 

príležitosti 95. výročia založenia Univerzity Komenského v Bratislave, 

b) informoval, že dňa 17. 6. 2014 sa uskutoční v Rektorskej sieni UK slávnostné 

odovzdávanie medailí dekanom, prodekanom a tajomníkom fakúlt UK pri príležitosti 

95. výročia založenia Univerzity Komenského v Bratislave, 

c) informoval, že 26. 9. 2014 sa uskutoční 8. ročník najväčšieho festivalu vedy na 

Slovensku – Noc výskumníkov – prijaté uznesenie č. 1/11/2014, 

d) predložil ponuku The European of Medical Assessors (EBMA) na spoluprácu, 

e) predložil žiadosť doc. MUDr. D. Statelovej, PhD.  na vypísanie výberových konaní: 

- 1 pracovné miesto vysokoškolského učiteľa na odbor Propedeutika zubného 

lekárstva a materiály a technológie v zubnom lekárstve, 

- 1 pracovné miesto vysokoškolského učiteľa na odbor Preventívne zubné lekárstvo, 

- 1 pracovné miesto vysokoškolského učiteľa na odbor Konzervačné zubné 

lekárstvo, 

- 1 pracovné miesto vysokoškolského učiteľa na odbor Orálna a maxilofaciálna 

chirurgia, 

prijaté uznesenie č. 2/11/2014, 

f) predložil žiadosť Ing. P. Vrabca na zaplatenie ďalšej splátky za predaj pozemkov 

podľa zmluvy II/4/13/RUK – prijaté uznesenie č. 3/11/2014, 

g) predložil žiadosť MVDr. S. Bálentovej, PhD. o možnosti predĺženia ubytovania 

v podkrovnom byte na Malej Hore 4. Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi žiadosť 

schváliť, 

a) podal informácie z Kolégia rektora UK, ktoré sa uskutočnilo 9. júna 2014, týkajúce sa 

najmä: 

- Štatútu UK, 

- prenajímania majetku UK. 

 

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: doc. RNDr. Ľ. 

Mušákovi, PhD., MUDr. K. Dókušovi, PhD., doc. Mgr. K. Žiakovej, PhD., mim. 

prof., 

b) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie program zasadnutia VR JLF UK, 

ktoré sa uskutoční 19. 6. 2014, 

c) informovala, že bola spracovaná Hodnotiaca správa o úrovni vedecko-výskumnej 

činnosti JLF UK za rok 2013. Správa bude predložená na zasadnutí VR JLF UK  dňa 

19. 6. 2014, 
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d) informovala, že v dňoch 10. – 16. 11. 2014 sa uskutoční Týždeň vedy a techniky na 

Slovensku, 

e) informovala o účasti na slovensko-severskom výskumnom a inovačnom fóre 

v Bratislave, ktoré sa konalo 5. 6. 2014. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť: 

- žiadosť školiteľa prof. MUDr. M. Drobného, DrSc. o zmenu témy dizertačnej 

práce pre MUDr. Martina Fischera, doktoranda dennej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.20. anestéziológia a resuscitácia: 

 názov pôvodnej témy: „Je mentálna retardácia dôsledkom poruchy 

lucidity vedomia? Alebo poruchy exekutívnych funkcií“ 

 názov navrhovanej témy: „Možnosti ovplyvnenia subkortikálnych 

generátorov EEG signálu anestetikami“ 

b) informoval, že boli rektorom UK schválené žiadosti o odpustenie školného za 

prekročenie štandardnej dĺžky štúdia na JLF UK v Martine, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. A. Hruboňa, PhD., prednostu Internej kliniky ÚVN SNP 

Ružomberok, za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia 

v odbore vnútorné lekárstvo na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. A. Kováčovej, MEDIREX, a. s., za školiteľku pre lekárov 

zaradených do špecializačného štúdia v odbore klinická biochémia na JLF UK 

v Martine, 

- menovanie MUDr. J. Honkovej, Dermatovenerologická ambulancia Liptovský 

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

dermatovenerológia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. A. Tatárovej, Oddelenie pneumológie a ftizeológie, FNsP 

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

pneumológia a ftizeológia na JLF UK v Martine, 

d) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť Bc. P. Paškovej, 

zaradenej do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch 

chirurgie dňa 3. septembra z dôvodu neplnenia povinností účastníka vzdelávania 

uvedených v  Čl. III Zmluvy o zabezpečení špecializačného štúdia č. ZM-0066ŠŠ-oš 

a z dôvodu zmeny zamestnávateľa, 

e) podal informácie o plánovaných akciách špecializačného štúdia na mesiac júl 2014: 

15. 07. 2014 Špecializačná skúška v odbore dermatovenerológia 

školiace pobyty na pracoviskách priebežne, 

f) informoval, že Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov 

vypracovalo odpoveď na žiadosť MZ SR o výške nákladov na ďalšie vzdelávanie 

uhradených zdravotníckym pracovníkom, 

g) podal informácie týkajúce sa Rezidentského programu na JLF UK. 

 

doc. MUDr. D. Mištuna, PhD. 

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

komisií pre vypísané výberové konania: 

- prednosta Chirurgickej kliniky a transplantačného centra JLF UK a UNM, 

- odborný asistent na I. internej klinike JLF UK a UNM, 

- odborný asistent na Klinike hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, 

- odborný asistent na Ústave súdneho lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK a 

UNM, 



4 

 

- výskumný pracovník v projekte BioMed na Ústave patologickej fyziológie JLF 

UK a UNM, 

- profesor v študijnom odbore zubné lekárstvo na Klinike stomatológie 

a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a UNM, 

prijaté uznesenie č. 4/11/2014.  

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) informovala o priebehu štátnej skúšky obhajoba diplomovej práce v AR 2013/2014 

v študijnom programe všeobecné lekárstvo, 

b) predložila a Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť žiadosť A. Pandu 

o prestup na JLF UK z dôvodu, že JLF UK nemá kapacity na zvyšovanie počtu 

študentov, 

c) predložila návrh garanta študijného programu spojeného 1. a 2. stupňa Zubné 

lekárstvo v študijnom odbore 7.2.1. zubné lekárstvo v súlade s kritériami akreditácie 

študijných programov VŠ vzdelávania – prijaté uznesenie č. 5/11/2014, 

d) predložila a Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť žiadosť PharmDr. Z. 

Konopovej o zaradenie medzi uchádzačov študijného programu zubné lekárstvo 

formou individuálneho študijného plánu. Pre akademický rok 2014/2015 je podávanie 

prihlášok uzatvorené. Prihlášku je možné zaslať pre akademický rok 2015/2016 do 

28.2.2015 podľa pokynov na webovej stránke fakulty.  
 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie oznam T. Urbanovej,  študentky 1. 

ročníka študijného programe ošetrovateľstvo o zanechaní štúdia na JLF UK. 

 

doc. MUDr. R. Péčová v zastúpení doc. RNDr. E. Halašovej, PhD. 

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

- oznam H. Gylfadóttir, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia, 

- oznam R. J. Berge, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – 

výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľubica Červeňová 

a) informovala, že Colný úrad Bratislava vydal JLF UK v Martine osvedčenie o zaradení 

do evidencie užívateľských podnikov na spotrebnú daň z alkoholického nápoja, 

ktorým je lieh, 

b) informovala, že Univerzita Komenského v Bratislave otvorila Informačné centrum 

UK, ktoré bude poskytovať základné informácie o UK a jej fakultách, ako aj predávať 

predmety s logom UK, 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh časového 

harmonogramu MLDU – prijaté uznesenie č. 6/11/2014, 

d) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie sťažnosť občanov bytového domu 

Átrium na študentov študujúcich v jazyku anglickom na JLF UK, z dôvodu ich 

narastajúceho porušovania domového poriadku, 

e) informovala, že 16. 6. 2014 sa uskutoční kontrola na mieste k projektu Martinské 

centrum pre biomedicínu (BioMed Martin), ktorú vykonajú zamestnanci ASFEU, 

f) informovala, že dňa 27. 5. 2014 sa uskutočnila kontrola na mieste k projektu 

Karcinogénne a toxické kovy v životnom a pracovnom prostredí, ktorú vykonali 

zamestnanci ASFEU, 

g) informovala, že od 15. 5. 2014 do augusta 2014 je realizovaný vládny audit A661 

K3888 hodnotenie kvality u projektov „Vybudovanie knižnično-informačného, 
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výpočtového a simulačného výučbového centra a modernizácia IKT na JLF UK 

v Martine“ a „Ponuka atraktívneho vzdelávania a kvalitných služieb rekonštruovaním 

hmotnej infraštruktúry s využitím najmodernejších IKT, 

h) informovala, že bol podpísaný Dodatok č. 2 k RD č. RD/31/2013/OVO/UK medzi UK 

v Bratislave a spoločnosťou S&T Slovakia, s. r. o., pre predmet zákazky „Dodávka 

aktívnych prvkov“, 

i) informovala, že bola podpísaná Rámcová dohoda č. RD/53/2014/OVO/UK medzi UK 

v Bratislave a spoločnosťou UNION poisťovňa, a. s., pre predmet zákazky 

„Poisťovacie služby pre UK v Bratislave“, 

j) informovala, že bola podpísaná Zmluva o poskytovaní služieb medzi UK v Bratislave 

a spoločnosťou Presto, s. r. o., pre predmet zákazky „Cateringové služby pre UK v 

Bratislave“, 

k) informovala, že bola podpísaná Zmluva o poskytnutí služby medzi UK v Bratislave 

a spoločnosťou Asanačná s. r. o., pre predmet zákazky „Deratizačné, dezinsekčné 

a dezinfekčné služby“, 

l) informovala, že boli na účet JLF UK pripísané finančné prostriedky pre granty UK na 

rok 2014, 

m) informovala, že spracovávajú podklady na vyplatenie polročných odmien, 

n) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie návrh na zakúpenie študijnej 

literatúry na základe požiadaviek vedúcich ústavov a kliník JLF UK v Martine 

a odporučilo návrh korigovať tak, aby bola dodržaná výška finančného príspevku, 

ktorú schválil Akademický senát JLF UK v Martine na uvedený účel, 

o) informovala o súčasnom stave súdneho jednania medzi UK v Bratislave 

a spoločnosťou Metrostav SK, a. s. vo veci zaplatenia indexov, 

p) predložila oznámenie o neoprávnenom použití fotografie na webovej stránke JLF UK 

v Martine, 

q) informovala o príprave a organizačnom zabezpečení športového podujatia „O putovný 

pohár dekana JLF UK“, ktoré sa uskutoční 17. 6. 2014, 

r) informovala o organizácii stretnutia vedení lekárskych fakúlt UP v Olomouci a UK 

v Martine, ktoré sa uskutoční v dňoch 13. – 14. 6. 2014. 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 

V Martine dňa   16. 6. 2014 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 

 


