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Z á p i s n i c a  č. 19/2015 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 23. novembra 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní: prof. MUDr. J. Danko, CSc., Ing. Ľ. Červeňová, doc. MUDr. O. Osina, PhD., 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD., doc. RNDr. E. Halašová, PhD., prof. MUDr. P. 

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

Ospravedlnená: prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc. 

 

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

 L.Briš, 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 9. novembra 2015 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 odporučilo dekanovi schváliť žiadosť o zmenu štruktúry 

nepedagogických zamestnancov na Ústave mikrobiológie a imunológie JLF UK – 

prijaté uznesenie č. 1/19/2015,  

b) predložil požiadavku prorektorky UK prof. MUDr. D. Ostatníkovej, PhD. o zaslanie 

menného zoznamu všetkých frankofónnych vedcov za JLF UK v Martine, 

c) predložil výzvu MŠVVaŠ na podporu návratu odborníkov zo zahraničia.  

 

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: doc. MUDr. M. 

Šutovskej, PhD.,  

b) informoval, že predkladateľom projektov VEGA so začiatkom riešenia v roku 2016 

boli zaslané oficiálne výsledky vstupného hodnotenia, ktoré boli zverejnené na 

webovej stránke agentúry VEGA, 

a) informoval, že bola riešiteľom projektov VEGA pokračujúcich/začínajúcich v riešení 

v roku 2016 zaslaná informácia o povinnosti podať aktualizácie riešiteľských 

kolektívov na rok 2016 v termíne do 11. 12. 2015 na RVVČ  a povinnosti podať 

čerpanie dotácie za rok 2015 v systéme e-vega do 15. 1. 2016, 

b) informoval, že bola riešiteľom projektov VEGA zaslaná informácia o povinnosti 

podať záverečnú správu za celé obdobie riešenia projektu v termíne do 13. 1. 2016 na 

RVVČ. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť: 

- žiadosť Ing. Jany Krohovej, doktorandky 1. ročníka (AR 2015/2016) dennej formy 

doktorandského štúdia v študijnom odbore 7.1.3. normálna a patologická 

fyziológia o uznanie absolvovania skúšky z jazyka anglického. Skúška bola 

absolvovaná 21. 6. 2012 s výsledkom „prospela“ na Katedre jazyků Vysokej škole 

báňskej – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky 

v rámci nedokončeného doktorandského štúdia, 

- žiadosť MUDr. Ingrid Hečkovej, doktorandky externej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.4. vnútorné choroby  na základe Čl. 34 ods. 1 písm. a) a ods. 2 

Študijného poriadku 29/2014 JLF UK k 31. 8. 2015 o zanechanie doktorandského 

štúdia, 

b) informoval o zamietnutí  akreditačného spisu 7.1.23. urológia pre nesplnenie 

stanovených kritérií. Vysoká škola môže požiadať o akreditáciu študijného programu 

v novom študijnom odbore o jeden rok po tomto rozhodnutí; t. j.  od 5. novembra 

2016, 

c) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť garanta študijného 

programu gynekológia a pôrodníctvo v študijnom odbore 7.1.9. gynekológia 
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a pôrodníctvo prof. MUDr. Jána Danka, CSc. o návrh doc. RNDr. Petra Kubatku, 

PhD. na menovanie za školiteľa v študijnom odbore 7.1.9. gynekológia a pôrodníctvo 

– prijaté uznesenie č. 2/19/2015, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. F. Cisarika, primára OAIM FNsP Žilina, za školiteľa pre 

lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore anestéziológia a intenzívna 

medicína na JLF UK v Martine, 

e) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- zrušenie zaradenia MUDr. A. Mazúchovej zo špecializačného štúdia v odbore 

vnútorné lekárstvo, 

f) informoval, že 25. 11. 2015 sa uskutoční na MZ SR pracovné stretnutie pre zástupcov 

vzdelávacích ustanovizní zapojených do rezidentského programu. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť S. Smidovčínovej, 

študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo o uznanie predmetu 

Základy ošetrovateľstva, 

b) informovala o príprave rozvrhu pre 6. ročník pre AR 2016/2017, 

c) predložila návrh na organizáciu predštátnicovej praxe, 

d) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh listu na Rektorát 

UK k vydávaniu Imatrikulačných listov pre anglický program v anglickom jazyku, 

e) informovala o príprave podkladov o garantoch študijných programov podľa novej 

akreditácie pre potreby SAP, 

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

pedagogickej činnosti JLF UK v Martine za rok 2015 a predložiť ju na najbližšie 

zasadnutie VR JLF UK v Martine – prijaté uznesenie č. 3/19/2015. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) podal informácie zo školenia štatistiky v aplikácii SAS, ktoré sa konalo v dňoch 12. – 

13. 11. 2015. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosti o prerušenie 

štúdia na 1 semester: 

- Agathe Eeg-Henriksen, 6VLa, 

- Marianne Skuseth, 6VLa, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť o umožnenie 

obhajoby záverečnej práce mimo harmonogramu v akademickom roku 2016/2017 – 

v zimnom semestri: 

- Agathe Eeg-Henriksen, , 6VLa, 

- Marianne Skuseth, 6VLa, 

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

o sponzorský  príspevok 300,- eur na cestovné výdavky súvisiace so seminárom 

ANSA v Prahe, 

d) informovala, že výberové konanie na Erasmus+ mobility pre akademický rok 

2016/2017 sa bude na JLF UK konať dňa 23. 02. 2016, 

e) predložila a Vedenie JLF UK rozhodlo, že doplácanie cestovných nákladov 

súvisiacich s mobilitami  učiteľov a administratívnymi pracovníkov v rámci programu 

Erasmus+ pôjdu na ťarchu pracovísk – prijaté uznesenie č. 4/19/2015. 
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K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie návrh opatrení na odstránenie 

nedostatkov zistených pri následnej finančnej kontrole vykonanej kontrolným 

orgánom Agentúry na podporu výskumu a vývoja č. 14382/2015 – prijaté uznesenie 

č. 5/19/2015, 

b) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie správu JLF UK v Martine 

k zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so 

špecifickými potrebami v roku 2015 a podnety na zakúpenie technického vybavenia -

prijaté uznesenie č. 6/19/2015, 

c) informovala o výzve MŠVVaŠ SR na predkladanie žiadostí na dotáciu na prístrojové 

vybavenie v objeme 300 000 €, 

d) informovala, že dňa 02. decembra 2015 sa uskutoční druhý dozorný audit systému 

manažérstva kvality na JLF UK v Martine,   

e) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie odpoveď na infožiadosť OVV 

27/2015 IZ podľa Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

v znení neskorších predpisov týkajúcu sa používania herbicídov na pozemkoch JLF 

UK v Martine, 

f) informovala, že dňa 27. 11. 2015 sa uskutoční školenie o používaní toxických látok na 

JLF UK v Martine, ktoré vykoná PZS Humania, 

g) informovala, že JLF UK bola pridelená dotácia na mesiac november 2015, 

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

EUROSWEET, s. r. o. pre predmet zákazky „Reprezentačný fond pre UK v 

Bratislave“,, 

i) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie záznam o vykonaní vnútornej 

kontroly na JLF UK v Martine v súlade s Plánom kontrolnej činnosti na rok 2015 

(kontrola platieb zahraničných študentov – samoplatcov za výučbu v AR 2015/2016), 

j) predložila upozornenie Výskumnej agentúry pre Prijímateľov k ukončeniu PO 2007 – 

2013 – prijaté uznesenie č. 7/19/2015, 

k) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť dve žiadosti zamestnancov 

JLF UK o nenávratný finančný príspevok – prijaté uznesenie č. 8/19/2015, 

l) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť prenos nevyčerpanej 

dovolenky z roku 2015 do roku 2016 maximálne v rozsahu 4 dní (t.j. na 4., 5., 7. a 8. 

1. 2016) – prijaté uznesenie č. 9/19/2015, 

m) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie stanovisko k plánovanej 

rekonštrukcii HVTS, ul. L. Novomeského – VI a J pri JLF UK v Martine a prípojky 

po trase.  

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. 

a) podala informácie o priebehu konania DOD 2015, ktorý sa konal 19. 11. 2015 na JLF 

UK, 

b) informovala, že sa pripravujú organizačné poriadky a pracovné náplne zamestnancov 

divízií BioMedu, 

c) informovala, že dňa 8. 12. 2015 sa uskutoční zasadnutie Predsedníctva AS JLF UK 

v Martine, 

d) informovala, že dňa 14. 12. 2015 sa uskutoční zasadnutie AS JLF UK v Martine. 

 

V Martine dňa   30. 11. 2015 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


