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Z á p i s n i c a  č. 1/2014 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 13. januára 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Osina, PhD., doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. prof., doc. RNDr. E. 

Halašová, PhD., prof. MUDr. P. Galajda, CSc., Ing. Ľ. Červeňová 

Ospravedlnená: prof. MUDr. A. Čalkovská, 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, predseda ŠČ AS 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 16. decembra 2013 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 predsedu ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine o určenie termínu 

kolektívneho vyjednávania a podpísania Kolektívnej zmluvy JLF UK v Martine na rok 

2014 – prijaté uznesenie č. 1/1/2014, 

b) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie usmernenie Akreditačnej komisie 

týkajúce sa zasielania žiadostí a príloh v rámci akreditácie, 

c) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie zápisnicu zo stretnutia LF ČR a SR, 

ktoré sa konalo v dňoch 8. – 9. 11. 2013 v Prahe, 

d) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie návrh zmluvy týkajúcej sa 

financovania výučby študentov JLF UK v UNM, 

e) predložil výzvu AMEE na predkladanie ASPIRE Awards, 

f) predložil list ministerky zdravotníctva SR týkajúci sa zabezpečenia povinnej výučby 

predmetu všeobecné lekárstvo – prijaté uznesenie č. 2/1/2014, 

g) predložil pozvánku na 6. medzinárodný kongres študentov medicíny v Košiciach, 

h) predložil žiadosť o stanovisko na ponuku Veľvyslanectva SR vo Švédsku možnej 

spolupráce – prijaté uznesenie č. 3/1/2014.   

 

K bodu 3) 

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

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

dekana za práce publikované v časopisoch s impakt faktorom: Ing. S. Gavliakovej, 

doc. RNDr. I. Poliačkovi, PhD. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť: 

- žiadosť o zmenu témy dizertačnej práce pre MUDr. Martina Ďuríčka, doktoranda 

dennej formy štúdia v študijnom odbore 7.1.4. vnútorné choroby: 

Pôvodný názov: „Výskyt a klinické prejavy u nás novej choroby „blastomykózy“ 

spôsobenej parazitom Blastocystis hominis, súvisiacej s rozvojom cestovného 

ruchu“, 

Navrhovaný názov: „Funkčné vyšetrenia u podtypov GERD“, 

- žiadosť MUDr. Daniela Václavíka, doktoranda externej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.11. neurológia o písanie písomnej časti k dizertačnej skúšky v jazyku 

českom, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť:  
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- menovanie MUDr. M. Panenka, primára Oddelenia AIM, Všeobecná nemocnica 

s poliklinikou Veľký Krtíš, za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného 

štúdia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. L. Ninisa, primára Oddelenia DCH, Dolnooravská nemocnica 

s poliklinikou Dolný Kubín, za školiteľa pre lekárov zaradených do 

špecializačného štúdia v odbore  vnútorné lekárstvo na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. E. Bašternáka, primár Oddelenia vnútorného lekárstva, 

Všeobecná nemocnica Komárno, za školiteľa pre lekárov zaradených do 

špecializačného štúdia v odbore vnútorné lekárstvo na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. J. Iža, primár Urologického oddelenia, Nemocnica 

s poliklinikou Prievidzi so sídlom v Bojniciach, za školiteľa pre lekárov 

zaradených do špecializačného štúdia v odbore urológia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. I. Marreta, primára Chirurgického oddelenia, Dolnooravská 

nemocnica s poliklinikou, Dolný Kubín, za školiteľa pre lekárov zaradených do 

špecializačného štúdia v odbore chirurgia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. E. Ďurovcovej, PhD., lekára špecialistu, manažéra kvality, 

LABMED a. s., Košice, za školiteľku pre lekárov zaradených do špecializačného 

štúdia v odbore klinická biochémia na JLF UK v Martine, 

- menovanie Mgr. J. Čápovej, odbornej garantky, MEDIK – M, s. r. o., Martin, za 

školiteľku pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore 

ošetrovateľská starostlivosť v komunite na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. O. Šupíka, lekára v ambulancii všeobecného lekára, NsP 

Prievidza so sídlom v Bojniciach, za školiteľa pre lekárov zaradených do 

špecializačného štúdia v odbore všeobecné lekárstvo na JLF UK v Martine, 

c) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť MUDr. D. Roškovej o vyradenie z evidencie účastníkov štúdia v odbore 

verejné zdravotníctvo z dôvodu záujmu pokračovať v špecializačnej príprave na 

inej vzdelávacej ustanovizni a zároveň v inom špecializačnom odbore z dôvodu 

zmeny zamestnávateľa, 

d) informoval, že JLF UK Martine získala akreditáciu pre realizáciu študijného programu 

sústavného vzdelávania určeného pre zdravotnícke povolanie sestra – mentor klinickej 

praxe v odbore ošetrovateľstvo, 

e) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh termínu (8. február 

2014) 1. stretnutia vedúcich pracovníkov zaradených do špecializačného študijného 

programu zdravotnícky manažment a financovanie: 

Program stretnutia: 

1. vybavenie administratívnej časti – podpisy zmlúv, prevzatie záznamníkov, poučenie 

k vypisovaniu dokumentácie, 

 2.  konzultácie k návrhom manažérskych projektov, 

 3.  začiatok  modulu teoretickej prípravy 1. časť vzdelávania (10 hodín), 

f) informoval, že v súlade s dodatkom č. 8 ku Dohode o zabezpečení materiálno-

technických a personálnych podmienok na získanie potrebných praktických zručností 

na výkon zdravotníckeho povolania bola Univerzitnej nemocnici Martin za obdobie od 

01. 07. 2013 do 31. 12. 2013 poukázaná úhrada vo výške 3 910,58 EUR. 

 

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

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

výberových konaní na obsadenie: 

- funkcie vedúceho Ústavu mikrobiológie a imunológie JLF UK, 

- funkcie riaditeľa Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti diagnostiky 

a terapie onkologických ochorení JLF UK, 

- funkčné miesto docenta v študijnom odbore vnútorné choroby, 
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- funkčné miesto docenta v študijnom odbore lekárska, klinická a farmaceutická 

biochémia,  

- funkčné miesto profesora v študijnom odbore verejné zdravotníctvo 

prijaté uznesenie č. 4/1/2014. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

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

- oznam M. Kaldheim, študentky 4. ročníka študijného programu všeobecné 

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

- oznam Ch. A. B. Hoyvik, študenta 4. ročníka študijného programu všeobecné 

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

- oznam T. S. Tiltnes, študenta 4. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

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

- oznam K. Lokken, študentky 4. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

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

b) informovala o obnovení dohôd o vzájomnej spolupráci s univerzitami v Budapešti 

a Olomouci, 

c) navrhla a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na prípravu novej 

dohody o vzájomnej spolupráci s Univerzitou v Pécsi, 

d) informovala, že sa v rámci nového programu Erasmus+ priebežne obnovujú existujúce 

bilaterálne dohody.  

 

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 2014/2015, 

b) informovala o potrebe doplnenia predsedu komisie pre predmet obhajoba diplomovej 

práce pre chirurgické disciplíny II. v jazyku anglickom a slovenskom,  

c) informovala, že na pracoviská JLF UK v Martine boli zaslané rozvrhy na LS AR 

2013/2014 na pripomienkovanie, 

d) informovala o termínoch odovzdávania a obhajovania záverečných prác študentov na 

JLF UK v Martine, 

e) informovala, že do 31. 1. 2014 sa môžu nahlasovať témy diplomových prác študentov 

JLF UK v Martine, 

f) informovala, že do 31. 1. 2014 sa môžu nahlasovať oponenti diplomových prác 

študentov JLF UK v Martine. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) predložil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi zobrať na vedomie oznam M. 

Cingelovej, študentky 1. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo o zanechaní 

štúdia na JLF UK, 

b) informoval, že sa pripravuje školenie editorov nového webového sídla fakulty, 

c) informoval, že dňa 3. februára 2014 sa na fakulte uskutoční deň otvorených dverí.  

 

K bodu 4) 

Ing. Ľubica Červeňová 

a) predložila usmernenie týkajúce sa účtovnej závierky k 31. 12. 2013, 

b) informovala o usmernení MŠVVaŠ SR, ktoré sa týka štipendií doktorandov od 1. 1. 

2014, 

c) predložila rozhodnutie o určení maximálnej výšky príplatkov za riadenie vedúcim 

zamestnancom UK, 

d) predložila odporúčanie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, 

týkajúce sa kontroly zameranej na rast platov nepedagogických zamestnancov 
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regionálneho a verejného vysokého školstva zodpovedajúce úrovni 5% tarifných 

platov, 

e) predložila návrh zmien Smernice o cestovných náhradách poskytovaných pri 

domácich a zahraničných pracovných cestách – prijaté uznesenie č. 5/1/2014, 

f) predložila návrh vnútorného predpisu, ktorým sa spoločne zrušia niektoré vnútorné 

predpisy JLF UK – prijaté uznesenie č. 6/1/2014, 

g) predložila plán kontrolnej činnosti JLF UK v Martine na rok 2014 – prijaté uznesenie 

č. 7/1/2014, 

h) predložila prehľad platovej kompenzácie za sťažený výkon práce u zamestnancov JLF 

UK s účinnosťou od 1. 1. 2014– prijaté uznesenie č. 8/1/2014, 

i) predložila zoznam zamestnancov JLF UK, ktorí si do 31. 12. 2013 nevyčerpali 

dovolenku. Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi vynulovať nevyčerpané dovolenky 

k uvedenému dátumu – prijaté uznesenie č. 9/1/2014, 

j) informovala, že bola podpísaná zmluva o dielo medzi UK v Bratislave a spoločnosťou 

Iglass Aktív s. r. o. pre predmet zákazky „Sklenárske práce – zasklievanie okien, dverí 

a sklenených výplní“, 

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

a spoločnosťou Stanislav Hilka – Bosch Autoservis pre predmet zákazky „Oprava 

a údržba osobných motorových vozidiel“, 

l) informovala, že bola podpísaná rámcová dohoda medzi UK v Bratislave 

a spoločnosťou CONCO s. r. o. pre predmet zákazky „Údržba striech a súvisiace 

služby“, 

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

Tibor Varga TSV Papier pre predmet zákazky „Prostriedky na umývanie“, 

n) informovala, že bola podpísaná zmluva o poskytnutie služieb medzi UK v Bratislave 

a spoločnosťou Medichem, s. r. o. pre predmet zákazky „Pracovná zdravotná služba“, 

o) predložila ročné výkazy týkajúce sa: 

- informačných technológií na JLF UK za rok 2013, 

- ubytovacej kapacity ŠD a počtu ubytovaných študentov k 31. 10. 2013, 

- vysokoškolských jedálni, 

p) informovala, že boli spracované podklady na realizáciu plánu kapitálových výdavkov 

pre rok 2014 a roky nasledujúce a zaslané na Rektorát UK. 

 

K bodu 5) 

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

a) požiadal prodekanov JLF UK v Martine o zaslanie cieľov kvality na r. 2014. 

 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala o výške minimálnej mzdy od 1. 1. 2014 (352 €; resp. 2,023 €/1 hod.). 

 

prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi podporiť postoj univerzít v ČR 

k reforme autorského práva v EÚ. 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

V Martine dňa   17. 01. 2014 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


