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Z á p i s n i c a  č. 11/2015 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 1. júna 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní: prof. MUDr. J. Danko, CSc., prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc., Ing. Ľ. 

Červeňová, doc. MUDr. O. Osina, PhD., doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. 

prof., doc. MUDr. R. Péčová, PhD., doc. RNDr. E. Halašová, 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 
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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 18. mája 2015 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 10. 6. 2015 sa uskutoční seminár k výsledkom komplexnej akreditácie 

činnosti VŠ v Banskej Bystrici – prijaté uznesenie č. 1/11/2015, 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť doc. MUDr. D. 

Statelovej, CSc., mim. prof. o uzavretie dohody o pracovnej činnosti pre doc. MUDr. 

M. Tvrdoňa, CSc., 

c) predložil ponuku Fulbrightovho štipendia pre postgraduálne štúdium na AR 

2016/2017, 

d) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie návrh Bc. M. Bórika na spoluprácu 

v oblasti správy internetovej stránky a PR služieb, 

e) informoval, že stretnutie vedení JLF UK v Martine a LF UP v Olomouci sa uskutoční 

v dňoch 25. – 26. jún 2015, 

f) informoval, že športový deň rektora UK sa uskutoční 25. júna 2015. 

 

K bodu 3) 

prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc. 

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

dekana za práce publikované v časopisoch s impakt faktorom: Mgr. J. Čápovi, PhD., 

RNDr. J. Kopincovej, PhD., prof. MUDr. A. Čalkovskej, DrSc., doc. MUDr. P. 

Žúborovi, DrSc., mim. prof. (2x), doc. RNDr. Ľ. Mušákovi, PhD., doc. MUDr. M. 

Šutovskej, PhD., (2x), doc. MUDr. J. Plevkovej, PhD., prof. MUDr. G. Nosáľovej, 

DrSc., prof. MUDr. L. Plankovi, CSc., MUDr. J. Sokolovi, PhD., doc. MUDr. I. 

Tonhajzerovej, PhD., doc. RNDr. P. Kubatkovi, PhD., 

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

ktoré sa uskutoční 18. 6. 2015,  

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

činnosti JLF UK za rok 2014. Správa bude predložená na zasadnutí VR JLF UK  dňa 

18. 6. 2015 – prijaté uznesenie č. 2/11/2015, 

d) informovala o ponuke na vedeckú letnú školu pre študentov doktorandského štúdia. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

a) za oblasť doktorandského štúdia informoval o počte zaslaných prihlášok na 

prijímacie pohovory na doktorandské štúdium pre AR 2015/2016, 

b) za oblasť ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov podal informácie 

o plánovaných vzdelávacích aktivitách špecializačného štúdia na mesiac jún 2015: 

 01. 06. - 04. 06. 2015       Modul teoretickej časti prípravy II. časť v odbore 

zdravotnícky manažment a financovanie (lekári zaradení 01. 10. 2014), 

 01. 06. - 05. 06. 2015       II. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská 

starostlivosť v odboroch chirurgie, 

 04. 06. 2015                      Špecializačná skúška v odbore všeobecné 

lekárstvo, 
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 08. 06. - 12. 06. 2015       III. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská 

starostlivosť v komunite, 

 15. 06. - 19. 06. 2015      III. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská 

starostlivosť v odboroch chirurgie, 

 15. 06. - 19. 06. 2015   II. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská 

starostlivosť v psychiatrii, 

 29. 06. - 03. 07. 2015 IV. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská 

starostlivosť v komunite, 

 jún 2015           Tematický školiaci kurz v odbore hematológia a 

transfúziológia -  Malígne lymfómy. 

c) informoval, že dňa 30. júna 2015 sa uskutoční slávnostné odovzdávanie diplomov 

o špecializácii:   

 o 13,30 hod. v zdravotníckom povolaní lekár – v špecializačných študijných 

odboroch dermatovenerológia, pediatria, pracovné lekárstvo, pneumológia 

a ftizeológia, vnútorné lekárstvo, hematológia a transfuziológia a všeobecné 

lekárstvo (celkom 30 absolventov),  

 o 14,00 hod. v zdravotníckom povolaní sestra v špecializačnom študijnom 

odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii (16 absolventov). 

 

doc. MUDr. D. Mištuna, PhD. 

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

komisií pre vypísané výberové konania: na obsadenie pracovného miesta odborného 

asistenta na Klinike detí a dorastu JLF UK a UNM, na obsadenie pracovného miesta 

odborného asistenta na Klinike pracovného lekárstva a toxikológie JLF UK a UNM, 

na obsadenie pracovného miesta odborného asistenta na Ústave mikrobiológie 

a imunológie JLF UK, na obsadenie pracovného miesta asistenta, resp. odborného 

asistenta na Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM a na 

obsadenie 3 pracovných miest asistentov, resp. odborných asistentov na Klinike 

stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a UNM – prijaté uznesenie č. 

3/11/2015. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) informovala, že inštruktáž k prijímacím skúškam pre AR 2015/2016 sa uskutočnila 28. 

5. 2015, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť K. Gyalogovej, 

študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo o prerušenie štúdia do 

konca ZS AR 2015/2016, 

c) informovala o zaslaní doplňujúceho textu do promočného scenára z oddelenia 

študijných vecí RUK o predstavovaní akademických funkcionárov UK a JLF UK pred 

začiatkom slávnostnej promócie. Vzhľadom na skutočnosť, že rozhodnutie je 

v kompetencii fakúlt, JLF UK zostáva pri pôvodnom scenári bez zaradenia 

predstavovania akademických funkcionárov. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) informoval o počte prijatých prihlášok na magisterské štúdium na JLF UK v Martine. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosti Ingrid 

Steffensrud, Ragnheidur Eyjólfsdóttir, Leszek Marcin Trzepaczynski, Piotr Jacek 

Kostyra, Tor Daniel Imislund, Karoline D.H. Dahl, Eline Røisli, Einar Jonsson, Hanne 

Kristensen (2VLa) o prerušenie štúdia na 1 semester, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť Hanne Kristensen 

o prerušenie (4VLa) štúdia na 1 rok. 
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K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predložila členom Vedenia JLF UK v Martine na pripomienkovanie návrh vnútorného 

predpisu – Organizácia, riadenie a implementácia projektov spolufinancovaných zo ŠF 

EÚ na JLF UK v Martine,  

b) informovala, že 9. 6. 2015 sa uskutoční pracovná porada administratívnych 

zamestnancov ústavov a kliník JLF UK v Martine týkajúca sa hlavne elektronického 

trhoviska a aktuálnej problematiky v oblasti riadenia financií a ekonomiky práce 

(rozpočet a mzdy), 

c) informovala, že 4. júna 2015 Slovenská inšpekcia ŽP vykoná kontrolu na JLF UK 

v Martine podľa zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií 

a geneticky modifikovaných organizmov v platnom znení, 

d) informovala, že z dôvodu rekonštrukcie posledných dvoch stúpačiek v objekte na ul. 

P. O. Hviezdoslava č. 35 v čase hlavných prázdnin, nebude možné poskytovať 

ubytovanie novoprijatých študentov študujúcich v anglickom jazyku, 

e) informovala, že v SAP boli priradené pracovné úseky pre novozriadené pracoviská – 

Edukačné centrum a BioMed vrátane divízií,  

f) predložila cenovú ponuku spoločnosti Aliga, s. r. o. na infraštruktúra pre prístupový 

systém pre projekt BioMed Martin, 

g) informovala, že úspešným žiadateľom o granty UK 2015 prispeje finančne na časť 

grantov aj univerzitný neinvestičný fond UK, n. f., 

h) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť kalkuláciu príjmov 

a výdavkov za doškoľovacie kurzy k prijímacím skúškam v r. 2015 - prijaté 

uznesenie č. 4/11/2015, 

i) informovala o záveroch z pracovného stretnutia zo zástupcami RÚVZ so sídlom 

v Martine, ktoré sa konalo 28. 5. 2015, 

j) informovala, že 30. – 31. 10. 2015 sa uskutoční Stretnutie LF ČR a SR, ktoré v tomto 

roku organizuje LF UK v Plzni, 

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

a spoločnosťou Tibor Varga TSV Papier pre predmet zákazky „Kancelárske potreby 

pre projekty EÚ UK“, 

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

a spoločnosťou Obchodná poisťovacia a zaisťovacia spoločnosť ASTRA S.A. pre 

predmet zákazky „Poistenie majetku“. 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc. 

a) informovala o propagácii BioMedu Martin v časopise Naša univerzita. 

 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) poďakovala za prácu, aktivitu a pomoc pri organizácii slávnostného otvorenia BioMed 

Martin za účasti predsedu Vlády SR R. Fica všetkým zamestnancom oddelenia 

prevádzky, sekretariátu, študentskej jedálne, AKAS a ostatným, ktorí sa pričinili o 

reprezentáciu fakulty. 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

V Martine dňa   8. 6. 2015 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


