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Z á p i s n i c a  č. 20/2014 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 24. novembra 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Péčová, PhD., doc. MUDr. O. Osina, PhD., Ing. Ľ. Červeňová, , doc. RNDr. E. 

Halašová, PhD. 

Ospravedlnení: prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc., doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., mim.     

prof. 

   

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

 K. Gyalogová, podpredsedníčka 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 3. novembra 2014 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 zobralo na vedomie informáciu náčelníka Mestskej 

polície o priestupku proti verejnému poriadku – žiadosť o oznámení totožnosti osôb. 

Po prešetrení okolností však žiadosť nie je možné vybaviť, nakoľko nie je možné 

identifikovať osoby, ktoré sa dopustili takéhoto priestupku. 

 

K bodu 3) 

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

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

dekana za práce publikované v časopisoch s impakt faktorom: MUDr. M. Samošovi, 

Mgr. J. Jurečekovej, PhD., prof. MUDr. J. Buchancovej, CSc., prof. MUDr. G. 

Nosáľovej, DrSc., doc. RNDr. I. Poliačkovi, PhD. a doc. MUDr. P. Žúborovi, PhD., 

mim. prof.,  

b) informoval, že sa pripravuje program na Vedeckú radu JLF UK v Martine. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť: 

- žiadosť Mgr. N. Sedláčkovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.3.2. farmakológia na SAV v Bratislave o povolenie zahraničného 

študijného pobytu na Viedenskej univerzite v Rakúsku v období od 20.11.2014 do 

31.1.2015 z dôvodu osvojenia si nových metodických postupov pri hodnotení 

laboratórnych potkanov, 

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

v študijnom odbore 7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia pre Mgr. V. 

Čaplákovú: 

- pôvodný školiteľ: doc. Mgr. M. Kmeťová Sivoňová, PhD. 

- navrhovaný školiteľ: doc. Mgr. E. Babušíková, PhD. 

c) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť prof. MUDr. R. 

Hyrdela, CSc., školiteľa MUDr. P. Liptáka, doktoranda dennej formy štúdia 

v študijnom odbore 7.1.4. vnútorné choroby o zmenu témy dizertačnej práce: 

- pôvodný názov: Význam jednotlivých prognostických faktorov na priebeh 

chronického zápalového ochorenia čreva 

- navrhovaný názov: Vplyv liečby na agregabilitu trombocytov u IBD pacientov, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. P. Krajňáka, praktického lekára pre dospelých, M-Doky, spol. 

s r. o. Poprad, za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v 

odbore všeobecné lekárstvo na JLF UK v Martine, 
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- menovanie MUDr. M. Hrdej, primárky oddelenia klinickej biochémie, NsP 

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

klinická biochémia na JLF UK v Martine, 

- menovanie Mgr. M. Slezákovej, diplomovanej sestry, CHKsTC JLF UK a UNM, 

za školiteľku pre sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore 

ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie na JLF UK v Martine, 

- menovanie Mgr. M. Bražinovej, staničnej sestry, Kliniky úrazovej chirurgie 

a ortopédie ÚVN SNP FN Ružomberok, za školiteľku pre sestry zaradené do 

špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie 

na JLF UK v Martine, 

- menovanie Mgr. M. Teminskej, sestry, manažérky, KADOS Košice, za školiteľku 

pre sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť 

v komunite na JLF UK v Martine, 

e) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť vyradenie MUDr. S. 

Muránskej z evidencie špecializačného štúdia v odbore ultrazvuk v gynekológii 

a pôrodníctve z dôvodu záujmu pokračovať v špecializačnej príprave na inej 

vzdelávacej ustanovizni,  

f) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť zrušenie zaradenia MUDr. 

J. Karaša do špecializačného štúdia v odbore všeobecné lekárstvo na JLF UK, 

g) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť zrušenie zaradenia MUDr. 

J. Krivuša do špecializačného štúdia v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny 

a výživy, 

h) predložil plán vzdelávacích akcií na december 2014: 

- 01. 12. 2014 Špecializačná skúška v odbore pediatrická endokrinológia, 

diabetológia a poruchy látkovej premeny a výživy, 

- 03. 12. 2014  Špecializačná skúška v odbore pediatria, 

- 04. 12. 2014  Špecializačná skúška v odbore pediatrická gastroenterológia, 

hepatológia a výživa, 

- 8. – 9. 12. 2014 Špecializačná skúška v odbore pediatrická pneumológia 

a ftizeológia, 

i) informoval, že odborným garantom a vedúcim pracovísk bola elektronicky zaslaná 

žiadosť o vypracovanie plánu vzdelávacích aktivít v rámci študijných programov 

ďalšieho vzdelávania na rok 2015 a to s termínom doručenia do 1. 12. 2014, 

j) informoval, že odborným garantom príslušných študijných programov bolo zaslané 

upozornenie na termíny podávania žiadostí o opätovné akreditácie v roku 2015 (v 

súvislosti s končiacim 5-ročným obdobím platnosti akreditácie). 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) informovala, že bol vypracovaný zoznam podpisových vzorov pedagógov 

oprávnených hodnotiť predmety v rámci jednotlivých pracovísk a nahlásenie  

aktuálneho zoznamu pracovníkov, ktorí budú mať za jednotlivé pracoviská oprávnenie 

zadávať do AIS hodnotenia termíny skúšok v ZS a LS AR 2014/2015 do 1. 12. 2014, 

b) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie žiadosť prof. MUDr. Ľ. Lacu, PhD. 

o zmenu termínu konania štátnej skúšky z predmetu chirurgia v týždni od 8. do 12. 12. 

2014,  

c) informovala, že na Rektorát UK bol zaslaný zoznam študentov JLF UK so 

špecifickými potrebami, 

d) informovala, že je potrebné aktualizovať zloženie Disciplinárnej komisie JLF UK 

v Martine – prijaté uznesenie č. 1/20/2014, 

e) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť Hodnotiacu správu 

pedagogickej činnosti JLF UK v Martine za rok 2014 a predložiť ju na najbližšie 

zasadnutie VR JLF UK v Martine – prijaté uznesenie č. 2/20/2014, 
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f) upozornila na čl. 23 ods. Študijného a skúšobného poriadku JLF UK – zverejnenie 

termínov skúšok a hodnotení prostredníctvom systému AIS, a to najneskôr dva týždne 

pred začiatkom skúškového obdobia zimného semestra. Skúškové obdobie aktuálneho 

zimného semestra je od 5. 1. 2015 do 13. 2. 2015. V prípade, že študenti absolvovali 

všetku povinnú výučbu daného predmetu, je možné vypísať im termíny skúšok aj pred 

začiatkom skúškového obdobia od 15. 12. 2014 do 23. 12. 2014. 

  

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi zobrať na vedomie oznam L. 

Otrubovej, študentky 1. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo o zanechanie 

štúdia na JLF UK, 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť M. Turčanovej, 

študentky 3. Ročníka študijného programu ošetrovateľstvo o posun termínu 1. Splátky 

školného na mesiac december 2014.  

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD.  

a) predložila žiadosti študentov R. M. Ellertssona (3. r. VLa), M. Szelag (3. r. VLa) a A. 

C. Valente de Almeida Robalo (4. r. VLa) o vrátenie školného. Vedenie JLF UK 

odporučilo dekanovi postupovať podľa uzatvorených zmlúv. 

 

Ing. Ľ. Červeňová v zastúpení doc. MUDr. D. Mištunu, PhD.  

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh výberovej komisie 

pre vypísané výberové konania na obsadenie 2 funkčných miest docentov v študijnom 

odbore pediatria, 1 funkčného miesta docenta v študijnom odbore normálna 

a patologická fyziológia na Ústave patologickej fyziológie JLF UK – prijaté 

uznesenie č. 3/20/2014. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie úradný záznam o veterinárnej 

kontrole, ktorú vykonali zamestnankyne Regionálnej veterinárnej a potravinovej 

správy Martin, 

b) predložila znalecký posudok vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty predklinických 

ústavov, ktoré sa nachádzajú v areáli na Sklabinskej 26, Martin, 

c) informovala o doručení predbežnej čiastkovej správy z vládneho auditu A602 K3831 

UK BA, 

d) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie usmernenie Štátnej pokladnice č. 

2/2014  zo dňa 18. 11. 2014 týkajúce sa cezhraničných prevodov, 

e) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie pokyn tajomníka č. 5/2014 k výške 

príspevku zamestnávateľa na stravovanie formou stravných poukážok s účinnosťou od 

1. 11. 2014, 

f) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie pokyn tajomníka č. 6/2014 – 

Účtovné závierkové práce za rok 2014, 

g) predložila poďakovanie vedúcej Oddelenia vzťahov s verejnosťou za spoluprácu pri 

organizovaní 5. ročníka dobročinného podujatia Univerzity Komenského v Bratislave 

„Univerzitná kvapka krvi“, 

h) informovala, že dňa 18. 12. 2014 sa uskutoční Vianočné stretnutie zamestnancov JLF 

UK v Martine, 

i) informovala, že JLF UK v súlade s podmienkami Kolektívnej zmluvy uzatvorenej so 

zástupcami ZO OZ JLF UK v Martine na rok 2014, zabezpečila fakulta nákup 

darčekových poukážok pre zamestnancov JLF UK, 
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j) informovala o výhre HK Slávia Medik Martin v zápase 7. – 9. kola 2. ligy v hádzanej 

žien, 

k) predložila návrh Dlhodobého zámeru v Martine na obdobie rokov 2014 – 2024 – 

prijaté uznesenie č. 4/20/2014, 

l) predložila požiadavku tajomníčky JLF UK týkajúcu sa včasného prekladania 

kontrolných listov (príkaz rektora UK č. 4/2013 a následne metodický pokyn 

tajomníka č. 4/2013), 

m) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie zoznam záujemcov o elektronickú 

výplatnú pásku, 

n) informovala o integrácií systémov SOFIA – AI2 a o zavedení testovacej prevádzky 

uvedenej integrácie na všetkých súčastiach UK v Bratislave, 

o) predložila prehľad o počtoch doktorandov a potrebe finančných prostriedkov na 

výplatu štipendií, 

p) predložila návrh na začatie správneho konania, ktoré voči JLF UK uplatňuje MŠVVaŠ 

SR, 

q) predložila návrh vnútorného predpisu – Platobné podmienky študentov študujúcich 

v jazyku anglickom na JLF UK v Martine, 

r) informovala, že s účinnosťou od 1. 11. 2014 dochádza k zmene výšky príspevku na 

stravné pri služobných cestách, 

s) informovala, že od 22. – 30. decembra 2014 je naplánované hromadné čerpanie 

dovoleniek podľa príkazu rektora UK č. 2/2014, 

t) informovala, že boli vyplatené motivačné štipendiá všetkým študentom, 

u) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť jednorazovú finančnú 

pomoc P. Ondríkovej,  

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

REMKO s. r. o. pre predmet zákazky „Pracovné pomôcky pre zamestnancov UK v 

Bratislave“. 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc. 

a) informovala, že 9. 11. 2014 sa uskutoční zasadnutie Predsedníctva AS JLF UK v 

Martine, 

b) informovala, že 15. 11. 2014 sa uskutoční zasadnutie AS JLF UK. 

c) informovala, že 14. 11. 2014 sa uskutočnia voľby kandidáta na funkciu dekana JFL 

UK na verejnom zasadnutí AS JLF UK. 

 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

V Martine dňa   28. 11. 2014 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 

 


