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Z á p i s n i c a  č. 4/2014 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 25. februára 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Mištuna, PhD., mim. prof., doc. RNDr. E. Halašová, PhD., Ing. Ľ. Červeňová, 

prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD., doc. MUDr. O. Osina, PhD., prof. MUDr. P. 

Galajda, CSc. 

   

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 10. februára 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 Literárny fond vyhlasuje súťaž o najlepšie vedecké a odborné 

literatúry, 

b) informoval o vyhlásení 17. ročníka súťaže Vedec roka SR 2013, 

c) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie ponuku na spoluprácu v rámci 

programu Global Health Learning Opporunities. 

 

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. MUDr. D. Mokrej, 

PhD., doc. MUDr. I. Tonhajzerovej, PhD., Mgr. P. Mikolkovi, RNDr. J. Kopincovej, 

PhD., 

b) informovala, že na Referáte pre vedecko-výskumnú činnosť bol spracovaný ročný 

výkaz o výskume a vývoji za rok 2013. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť: 

- žiadosť o zmenu školiteľa v študijnom odbore 7.1.7. chirurgia pre MUDr. Reného 

Opšenáka, doktoranda externej formy štúdia, návrh podaný školiteľom študijného 

odboru, doc. MUDr. J. Hamžíkom, PhD. 

 pôvodný školiteľ: doc. MUDr. J. Hamžík, PhD. 

 navrhovaný školiteľ: doc. MUDr. B. Kolarovszki, PhD. 

- žiadosť o zmenu školiteľa v študijnom odbore 7.1.7. chirurgia pre MUDr. 

Abdolhamid Khoshab, doktoranda externej formy štúdia, návrh podaný školiteľom 

študijného odboru, doc. MUDr. J. Ľuptákom, PhD. 

 pôvodný školiteľ: doc. MUDr. J. Ľupták, PhD. 

 navrhovaný školiteľ: doc. MUDr. B. Kolarovszki, PhD. 

- žiadosť MUDr. Martina Plevu, doktoranda externej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.4. vnútorné choroby o vykonanie skúšky z anglického jazyka na inej 

LF v ČR, 

- žiadosť Mgr. M. Kocmálovej, doktorandky dennej formy štúdia o schválenie 

zahraničného študijného pobytu pre astmu a alergiu, Johns Hopkins University, 

Baltimor (USA) v trvaní od 1.3.2014 do 28.2.2015. Študijný pobyt bude 

financovaný z Grantu VEGA V-13-012-00, z ústavných finančných prostriedkov 

a z Grantu Johns Hopkins University, 

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

odbore 7.1.11. neurológia o písanie dizertačnej práce v jazyku českom, 
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- žiadosť predsedu ŠVOČ RNDr. J. Hatoka, PhD. o finančnú podporu pri 

organizovaní 35. ŠVK na JLF UK v Martine, 

b) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie návrh tém dizertačných prác pre 

doktorandské štúdium v AR 2014/2015 (107 tém, z toho 3 témy zo SAV), 

c) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na odmenu pre doc. 

Mgr. M. Kmeťovú Sivoňovú, PhD. 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. 1/4/2014, 

d) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť zaplatenie ročného 

poplatku za členstvo v organizácii ORPHEUS – prijaté uznesenie č. 2/4/2014, 

e) informoval, že v súvislosti s komplexnou akreditáciou je potrebné spracovať 

informačné listy pre 3. stupeň štúdia na JLF UK v Martine – prijaté uznesenie č. 

3/4/2014, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť:  

- menovanie MUDr. J. Džačárovej, primárky ORL oddelenia, Všeobecná nemocnica 

s poliklinikou, n. o. Lučenec, za školiteľku pre lekárov zaradených do 

špecializačného štúdia v odbore otorinolaryngológia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. G. Mančíka, primára Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia, 

Nemocnica s poliklinikou, n. o. Levice, za školiteľa pre lekárov zaradených do 

špecializačného štúdia v odbore gynekológia a pôrodníctvo na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. R. Ficka, primára Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia, 

FNsP v Žiline, za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia 

v odbore gynekológia a pôrodníctvo na JLF UK v Martine, 

g) podal informácie o plánovaných akciách špecializačného štúdia v mesiaci marec 2014: 

- 06. 03. 2014   Špecializačná skúška v odbore Ošetrovateľská 

starostlivosť v psychiatrii, 

- 10. 03. – 21. 03. 2014 Školiaci kurz v 2. roku štúdia v odbore ultrazvuk 

v gynekológii a pôrodníctve, 

- 19. 03. – 20. 03. 2014  Urodynamický kurz – sústavné vzdelávanie v urológii, 

- 24. 03. – 08. 03. 2014  Najnovšie poznatky v diagnostike a liečbe HIV/AIDS - 

školiaci kurz, 

- 24. 03. – 04. 04. 2014 Školiaci kurz v 2. roku štúdia – Modul endoskopia 

v gynekológii a pôrodníctve, 

- 31. 03. – 04. 04. 2014 Školiaci kurz na záver spoločného chirurgického kmeňa, 

h) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh smernice dekana JLF 

UK o zaraďovaní doktorandov dennej formy doktorandského štúdia do 

špecializačného štúdia – prijaté uznesenie č. 4/4/2014, 

i) informoval o pracovnom stretnutí na MZ SR zo dňa 20. 02. 2014, ktoré bolo venované 

rezidentskému programu pre lekárov prvého kontaktu – špecializačné študijné 

programy všeobecné lekárstvo a pediatria a avizovanej výzve na podávanie žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok v rámci OP Vzdelávanie, 

j) informoval, že 20. 3. 2014 budú odovzdávané diplomy o špecializácii a certifikáty pre 

lekárov špecializačného štúdia.  

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

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

- oznam Elias Rafn Heimisson, študenta 1. ročníka študijného programu všeobecné 

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

- oznam Ingrid Møen Raad, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia na JLF UK, 
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b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosti Morten Davidsen 

Nordal a Vivianne Marie-Antoinette Camille, študentov študijného programu 

všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o uznanie skúšok vykonaných 

v predchádzajúcom štúdiu (Basics of Nursing), 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť študentov ANSA 

o finančnú podporu pri organizovaní študentskej vedeckej konferencie v Prahe – 

prijaté uznesenie č. 5/4/2014, 

d) informovala o konaní výberového konania na letné praxe pre študentov v rámci 

programu Medical Students Beyond Frontiers dňa 17. marca 2014. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť harmonogram štúdia 

na AR 2014/2015 – prijaté uznesenie č. 6/4/2014, 

b) informovala, že 19. 3. 2014 sa uskutoční zasadnutie pedagogickej komisie pre študijné 

programy všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo a zasadnutie pedagogickej komisie 

pre nelekárske študijné programy, 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi zaslať požiadavku na aktualizáciu 

komisií pre štátne skúšky na AR 2014/2015, 

d) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi zaslať požiadavku predsedníčke 

AS JL FUK na určenie zástupcov na dozor nad skartáciou testov z prijímacích skúšok 

pre AR 2013/2014,  

e) informovala o predbežnom počte elektronických prihlášok na štúdium na JLF UK v 

Martine, 

f) informovala, že je potrebné na RUK registrovať študentov so špecifickými potrebami. 

 

doc. MUDr. Oto Osina, PhD. 

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- návrh na vylúčenie L. Grochalovej, študentky 1. ročníka študijného programu 

pôrodná asistencia z dôvodu nesplnenia 1. kontrolnej etapy (za zimný semester 

získala 5 kreditov), 

- návrh na vylúčenie D. Matákovej, študentky 1. ročníka študijného programu 

verejné zdravotníctvo z dôvodu nesplnenia 1. kontrolnej etapy (za zimný semester 

získala 13 kreditov), 

- návrh na vylúčenie A. Schimíkovej, študentky 1. ročníka študijného programu 

verejné zdravotníctvo z dôvodu nesplnenia 1. kontrolnej etapy (za zimný semester 

získala 14 kreditov). 

 

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

a) podal návrh na doplnenie nových členov lektorského zboru pre špecializačný študijný 

program zdravotnícky manažment a financovanie  a vedenie odporučilo dekanovi JLF 

UK  tento návrh predložiť na schválenie na MZ SR. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľubica Červeňová 

a) predložila a Vedenie JLF UK v Martine odporučilo dekanovi schváliť návrh 

vnútorného predpisu na vykonanie  a zabezpečenie účasti zamestnancov, ktorí 

v mimopracovnom čase plnia úlohy z požiarnej ochrany a zamestnancov zaradených 

do protipožiarnych hliadok JLF UK v Martine na školení a odbornej príprave 

z požiarnej ochrany - prijaté uznesenie č. 7/4/2014, 

b) predložila a Vedenie JLF UK v Martine zobralo na vedomie pokyn tajomníka č. 

2/2014 k evidencii, obehu a účtovaniu faktúr spolufinancovaných z prostriedkov ŠF 

EÚ, 
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c) predložila a Vedenie JLF UK v Martine zobralo na vedomie pokyn tajomníka č. 

3/2014 Povinné údaje pre vykonanie úhrady v prospech účtov JLF UK v Martine 

vedených v Štátnej pokladnici, 

d) informovala o príprave podkladov k rozpisu dotácie ŠR a o potrebe vypracovať v tejto 

súvislosti prehľad pedagogickej záťaže jednotlivých pracovísk, 

e) informovala, že sa spracovávajú požiadavky na nákup tovarov, resp. zabezpečenie 

služieb súvisiacich s organizáciou prijímacích skúšok na AR 2014/2015 – prijaté 

uznesenie č. 8/4/2014,  

f) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie vyjadrenie JLF UK k Správe pre 

vedenie z auditu vykonaného dňa 13. 2. 2014 na Jesseniovej lekárskej fakulte UK 

v Martine za obdobie 2013, 

g) predložila čerpanie telefónnych limitov k 31. decembru 2013 – prijaté uznesenie č. 

9/4/2014,  

h) predložila návrh a Vedenie JLF UK po prerokovaní odporučilo dekanovi schváliť 

Kolektívnu zmluvu na rok 2014 – prijaté uznesenie č. 10/4/2014, 

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

IPOS – kancelárske potreby, spol. s r. o. pre predmet zákazky „Chladničky a iné“, 

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

a spoločnosťou Tibor Varga TSV Papier pre predmet zákazky „Marketingové 

predmety pre UK v Bratislave“, 

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

Tibor Varga TSV Papier pre predmet zákazky „Čistiace prostriedky pre UK v 

Bratislave“, 

l) informovala, že 27. 2. 2014 sa uskutoční odovzdanie a prevzatie nehnuteľnosti 

v objekte Malá Hora podľa kúpnej zmluvy číslo II/4/13/RUK, 

m) informovala, že 19. – 21. 2. 2014 bola vykonaná kontrola na mieste na projekty: 

- Vybudovanie knižnično-informačného, výpočtového a simulačného výučbového 

centra a modernizácia IKT na JLF UK v Martine,  

- Využitie systému PACS vo výskume a vývoji, 

n) informovala, že boli spracované podklady týkajúce sa kontrolnej činnosti na JLF UK 

za rok 2013 – prijaté uznesenie č. 11/4/2014. 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

a) poďakoval všetkým, ktorí organizačne zabezpečovali návštevu nórskej veľvyslankyne 

v SR a veľvyslanca SR v Nórskom kráľovstve,  

b) predložil a Vedenie JLF UK podporuje návrh dekana fakulty pripraviť štúdiu na 

výstavbu vlastného zdravotníckeho zariadenia v lokalite Malá Hora a predložiť ju na 

zasadnutie AS JLF UK – prijaté uznesenie č. 12/4/2014. 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

V Martine dňa   28. 02. 2014 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


