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Z á p i s n i c a  č. 7/2014 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 7. apríla 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Osina, PhD., doc. RNDr. E. Halašová, PhD., Ing. Ľ. Červeňová, prof. MUDr. 

A. Čalkovská, PhD., prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

   

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 25. marca 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 pozvánku na stretnutie garantov a riešiteľov aktivít projektu Univerzitný 

vedecký park UK, 

b) preložil a Vedenie JLF UK prerokovalo návrhy vnútorných predpisov UK: Pravidlá 

schvaľovania školiteľov doktorandského štúdia a Všeobecné kritéria na obsadzovanie 

funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií 

profesorov na UK v Bratislave – prijaté uznesenie č. 1/7/2014,  

c) predložil žiadosť doc. MUDr. M. Kollárika, PhD. o zmenu pracovného úväzku. 

Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi fakulty pracovnoprávny vzťah uzavrieť až po 

fyzickom dodaní prístrojov obstarávaných pre BioMed a po obdržaní oficiálneho 

rozpisu finančných prostriedkov z úrovne UK na fakultu,  

d) predložil žiadosť prof. MUDr. B. Sániovej, PhD. o súhlas so skúšaním študentov 

zástupcom prednostu v čase jej neprítomnosti. Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi 

fakulty žiadosť schváliť, 

e) predložil a Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi fakulty schváliť žiadosť MUDr. 

L. Nečasa, PhD. o zmenu funkčného zaradenia MUDr. M. Rovňáka, nakoľko nespĺňa 

základnú podmienku (PhD. titul), 

f) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie uznesenie z Vedenia UK, týkajúce sa 

vyhotovenia talárov pre prodekanov a pedelov jednotlivých fakúlt UK, 

g) predložil Rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie vo veci uloženia pokuty za 

opakované porušenie § 33 zákona o verejnom obstarávaní pri zadávaní nadlimitnej 

zákazky na predmet zákazky „Integrovaný systém pre laserovú konfokálnu 

mikroskopiu pre JLF UK v Martine“. Vedenie JLF UK zobralo na vedomie 

rozhodnutie a odporučilo uvedenú pokutu zaplatiť - prijaté uznesenie č. 2/7/2014, 

h) informoval členov Vedenia JLF UK o situácii v jednotlivých oblastiach verejného 

obstarávania pre BioMed, 

i) informoval o stratégii v manažovaní zamestnávania vysokoškolských učiteľov, 

zamestnancov vedy a výskumu a neučiteľských pracovníkov na JLF UK v Martine – 

prijaté uznesenie č. 3/7/2014. 

 

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: PhDr. J. Nemcovej, 

PhD., MUDr. M. Janíkovi, a prof. MUDr. M. Adamkovi, CSc.,  

b) informovala o príprave podkladov pre komplexnú akreditáciu za JLF UK v Martine. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť: 
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- žiadosť MUDr. Mariany Rončákovej, doktorandky externej formy štúdia 

v študijnom odbore 7.1.4. vnútorné choroby o zanechanie doktorandského štúdia 

z osobných a rodinných dôvodov, 

- žiadosť Ing. Renáty Melovej, rod. Kirschnerovej, doktorandky dennej formy štúdia 

v študijnom odbore 7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia 

o zanechanie doktorandského štúdia z dôvodu nástupu na materskú a rodičovskú 

dovolenku, 

- žiadosť MUDr. A. H. Khoshaba, doktoranda externej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.7. chirurgia o písanie písomnej časti k dizertačnej skúške v jazyku 

anglickom, 

- žiadosť Mgr. Andrey Mendelovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.9. gynekológia a pôrodníctvo o odpustenie, resp. zníženie školného 

podľa Čl. 7 odst. 2/písm. d) Smernice rektora UK č. 14/2012 z dôvodu rodičovskej 

dovolenky, 

- žiadosť doc. MUDr. K. Biringera, PhD., školiteľa MUDr. Jany Sivákovej, 

doktorandky dennej formy štúdia v študijnom odbore 7.1.9. gynekológia 

a pôrodníctvo o modifikáciu témy dizertačnej práce:  

 Pôvodný názov - Diagnostika vrodených vývinových chýb pomocou 

ultrasonografie v prvom trimestri 

 Navrhovaný názov - Diagnostika vrodených vývinových chýb pomocou 

ultrasonografie 

b) informoval, že v rámci súťaže mladých onkológov 2014 v kategórii Mladý výskumník, 

doktorand získala 1. miesto Mgr. Anna Farkašová, doktorandka dennej formy štúdia 

v študijnom odbore 7.1.21. patologická anatómia a súdne lekárstvo z Ústavu 

patologickej anatómie, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť:  

- menovanie MUDr. J. Doboszovej, lekárky, nemocenská VK, s. r. o., za školiteľku 

pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore patologická anatómia 

na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. T. Čaradského, primára Gynekologicko-pôrodníckeho 

oddelenia NsP Topoľčany, za školiteľa  pre lekárov zaradených do špecializačného 

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

d) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť MUDr. M. Bujňákovej o vyradenie z evidencie účastníkov štúdia v odbore 

klinická biochémia z dôvodu pokračovať v inom špecializačnom odbore 

(rádiológia) na LF SZU v Bratislave, 

e) predložil návrh vnútorného predpisu Smernica dekana o úhrade za ďalšie vzdelávanie 

zdravotníckych pracovníkov na JLF UK (aktualizácia súčasného vnútorného predpisu 

č. 13/2012 Smernica dekana o úhrade za ďalšie vzdelávanie zdravotníckych 

pracovníkov na JLF UK) – prijaté uznesenie č. 4/7/2014. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie zanechanie štúdia na JLF UK Mikal 

Laursen, študenta 1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – výučba 

v jazyku anglickom, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť Laily Khalida 

Shah o uznanie skúšky vykonanej v predchádzajúcom štúdiu (Basics of Nursing). 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) informovala, že sa kompletizuje vyhodnotenie dotazníkov spätnej väzby študentov, 
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b) informovala o termíne odovzdávania akreditačných spisov JLF UK v Martine na RUK 

v Bratislave(30. 4. 2013), 

c) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie návrh na zmenu Študijného 

poriadku JLF UK – prijaté uznesenie č. 5/7/2014. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľubica Červeňová 

a) predložila a Vedenie JLF UK v Martine zobralo na vedomie organizačné a personálne 

zabezpečenie a kalkuláciu k doškoľovacím kurzom na prijímacie skúšky na JLF UK 

v Martine na AR 2014/2015 – prijaté uznesenie č. 6/7/2014, 

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

vnútorného predpisu Príkaz dekana JLF UK v Martine o revízii knižničných fondov 

v AKAS a v čiastkových knižniciach na pracoviskách JLF UK v Martine – prijaté 

uznesenie č. 7/7/2014, 

c) informovala, že na dotačný účet JLF UK bola poukázaná dotácia na apríl 2014, 

d) informovala, že na účty nových a prebiehajúcich projektov APVV boli poukázané 

finančné prostriedky na rok 2014, 

e) informovala o výzve na podávanie žiadostí o dotácie na nové projekty KEGA so 

začiatkom riešenia v roku 2015 a o aktuálnych informáciách o podávaní ročných správ 

pokračujúcich projektov a záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 

2014, 

f) informovala o kompletizácii podkladov textovej časti  do Výročnej správy 

o hospodárení za rok 2013. 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc. 

a) podala informácie zo seminára zameraného na ochranu osobných údajov.  

 

prof. MUDr. J. Danko, CSc. 

a) informoval o súčasnom stave realizácie nórskeho projektu, 

b) informoval, že jeden z bodov zasadnutia AS JLF UK bude prerokovanie správy a 

záverov z Pedagogickej konferencie JLF UK, ktorá sa konala 06. 12. 2013 – prijaté 

uznesenie č. 8/7/2014. 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 

V Martine dňa   17. 04. 2014 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


