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Z á p i s n i c a  č. 20/2015 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 08. decembra 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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 23. 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 neodporučilo dekanovi schváliť žiadosť o zmenu 

štruktúry pedagogických zamestnancov na Ústave súdneho lekárstva a medicínskych 

expertíz JLF UK a UNM – prijaté uznesenie č. 1/20/2015,  

b) predložil ponuku na spoluprácu so Zastupiteľského úradu SR v Turkménsku. 

 

K bodu 3) 

prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc. 

a) informovala, že boli verifikované granty JLF UK za rok 2014 k rozpisu dotácii VVŠ 

na rok 2016, všetky uvedené projekty boli MŠVVaŠ SR akceptované, 

1. informovala, že bola riešiteľom projektov KEGA zaslaná informácia o povinnosti 

podať záverečné správy projektov KEGA do 14. 1. 2016 na Referát vedecko-

výskumnej činnosti; uskutočnenie záverečných oponentúr je naďalej povinné, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrhy termínov zasadnutí 

VR JLF UK (17. 3. 2016 a 16. 6. 2016) – prijaté uznesenie č. 2/20/2015. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť: 

- žiadosť MUDr. Marianny Lajčiakovej, doktorandky externej formy štúdia 

v študijnom odbore 7.1.20. anestéziológia a resuscitácia o prerušenie 

doktorandského štúdia na dobu 1 roka; t.j. od 1.12.2015 do 30.11.2015 z osobných 

dôvodov, 

- žiadosť Mgr. Ivany Medveďovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.3.2. farmakológia o predĺženie prerušenia doktorandského štúdia na dobu 

1 roka; t.j. od 1.12.2015 do 30.11.2016 zo zdravotných dôvodov. (prerušené od 

1.12.2014 – 30.11.2015; 1 rok), 

- žiadosť MUDr. Michala Hájeka, doktoranda externej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.21. patologická anatómia a súdne lekárstvo o písanie dizertačnej práce 

v jazyku českom, 

- žiadosť o zmenu témy dizertačnej práce pre MUDr. Natálie Kavalčíkovej 

Bogdaňovej, doktorandky externej formy v študijnom odbore 7.1.3. normálna 

a patologická fyziológia (pred dizertačnou skúškou) 

 pôvodný názov: „Arteficiálna podpora kašľového reflexu u seniorov 

a pacientov s neurosvalovým deficitom ako možnosť prevencie respiračnej 

morbidity a mortality“ 

 navrhovaný názov: „Pohlavné rozdiely v maturácii kašľového reflexu 

a klinickej prezentácii kašľovej hypersenzitivity“ 
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- žiadosť o zmenu témy dizertačnej práce pre MUDr. Andreu Mešťaníkovú, 

doktorandky dennej formy v študijnom odbore 7.1.3. normálna a patologická 

fyziológia (pred dizertačnou skúškou)  

 pôvodný názov: „Aktivita autonómneho nervového systému pri stresovo 

podmienených a psychických poruchách“ 

 navrhovaný názov: „Aktivita autonómneho nervového systému pri 

adolescentnej depresii“ 

b) informoval o vyjadrení k rozhodnutiu AK o zamietnutí  akreditačného spisu 7.1.23. 

urológia pre nesplnenie stanovených kritérií podľa §83 ods. 9 Zákona o vysokých 

školách. (viď. kópia zákona), 

c) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť programu kurzu 

„Metodológie vedeckej práce“ 

d) informoval o možnosti podávania nových akreditačných spisov PhD štúdia bez 

možnosti ukončenia študentov druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania: 

7.2.1. zubné lekárstvo   
Garančná skupina:  prof. MUDr. J. Procházková, CSc. 

   prof. MUDr. A. Hajtman, PhD. 

   doc. MUDr. D. Statelová, PhD. 

e) informoval o možnosti podávania nových akreditačných spisov na posúdenie 

spôsobilosti uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov 

bez možnosti ukončenia študentov tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania: 

7.1.2. anatómia, histológia a embryológia 
Garančná skupina:  prof. MUDr. M. Adamkov, PhD.  

   prof. MUDr. K. Adamicová, PhD.  

   doc. MUDr. Y. Mellová, CSc.  

 

7.1.20. anestéziológia a resuscitácia 

Garančná skupina:  prof. MUDr. B. Sániová, PhD.  

   doc. MUDr. M. Dragula, PhD., mim. prof.  

   doc. MUDr. S. Nosáľ, PhD.  

 

7.1.26. klinická farmakológia 

Garančná skupina:  prof. MUDr. P. Galajda, CSc.  

   doc. MUDr. O. Osina, PhD.  

   doc. MUDr. Ľ. Jakušová, PhD. 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. J. Mazal, primára Oddelenia pneumológie a ftizeológie, FNsP 

FDR Banská Bystrica, za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného 

štúdia v odbore pneumológia a ftizeológia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. J. Mačkina, primára OAIM nemocnica s poliklinikou, n. o. 

Brezno, za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore 

anestéziológia a intenzívna medicína na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. Serhyi Rak, primára OAIM Nemocnica Dr. V. Alexandra, n. o. 

Kežmarok, za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore 

anestéziológia a intenzívna medicína na JLF UK v Martine, 

g) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- zrušenie zaradenia MUDr. M. Dulínovej zo špecializačného štúdia v odbore súdne 

lekárstvo z dôvodu odchodu do zahraničia, 

- vyradenie MUDr. S. Khanovej zo špecializačného štúdia v odbore pediatria 

z dôvodu zmeny pracovného miesta, 

h) informoval, že 14. 12. 2015 sa uskutoční na SZU pracovné stretnutie týkajúce sa 

ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v SR, nového zákona o uznávaní 
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dokladov o vzdelávaní a odborných  kvalifikácií a o novele nariadenia vlády SR č. 

296/2010, 

i) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie žiadosť odbornej garantky 

špecializačného študijného programu Ošetrovateľská starostlivosť v komunite 

o schválenie zasielania diplomov o špecializácii úspešným absolventkám poštou bez 

slávnostného odovzdávania, 

j) informoval, že JLF UK 03. 12. 2015 odoslala na MZ SR žiadosti o opätovnú 

akreditáciu špecializačného študijného programu pediatrická pneumológia 

a ftizeológia a certifikačného študijného programu dorastové lekárstvo, 

k) informoval, že oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov JLF UK 

pripravuje žiadosti o akreditáciu uvedených nových špecializačných študijných 

programov určených pre zdravotnícke povolanie lekár: pediatrická urológia, 

pediatrická intenzívna medicína, 

l) informoval, že dňa 4. 12. 2015 požiadala JLF UK o transfer finančných prostriedkov 

z rozpočtovej kapitoly MZ SR za účelom realizácie rezidentského programu. 

 

doc. MUDr. D. Mištuna, PhD. 

a) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie plán výberových konaní na rok 2016, 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh výberových komisií 

pre vypísané výberové konania na obsadenie pracovného miesta odborného asistenta 

na Ústave ošetrovateľstva JLF UK – zástup počas rodičovskej dovolenky Mgr. Radky 

Kurucovej, PhD., na obsadenie pracovného miesta bioinformatika a na obsadenie 

pracovného miesta výskumného pracovníka v divízii Neurovedy – prijaté uznesenie 

č. 3/20/2015. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie harmonogram predštátnicovej praxe 

pre AR 2016/2017 a podmienky pre absolvovanie praxe mimo UNM pre študentov 

študujúcich v jazyku slovenskom a jazyku anglickom, 

b) informovala o liste vedúcim ústavov a kliník JLF UK o termínoch skúšok a 

priebežného hodnotenia v ZS AR 2015/2016, 
c) predložila ďakovný list riaditeľovi Záchrannej služby Košice za spoluprácu pri 

organizovaní podujatia Med Games 2015. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) informoval, že sa aktualizuje slovenská a anglická verzia webovej stránky Jesseniovej 

lekárskej fakulte UK v Martine. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) informovala, že študentka Ohse Elena Sophia z Universitat of Göttingen absolvuje na 

Chirurgickej  klinike a transplantačnom centre JLF UK a UNM  2- mesačnú stáž 

v čase od 11. 7. 2016 do 4. 9. 2016 ako free mover. 

 

K bodu 4) 

prof. MUDr. J. Danko, CSc. v zastúpení Ing. Ľ. Červeňovej 

a) informoval, že JLF UK bola pridelená dotácia na mesiac december 2015, 

b) informoval, že na pracoviská JLF UK bol zaslaný pokyn č. 3/2015 k predkladaniu 

dokladov k ročnej účtovnej závierke za rok 2015, 

c) informoval, že na základe požiadavky MŠVVaŠ SR boli zaslané podklady k 

zúčtovaniu zálohy na špecializované výučbové zariadenia VVŠ k 30. 11. 2015, 

d) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie upovedomenie o postúpení odvolania 

proti rozhodnutiu Správy finančnej kontroly Bratislava č. I/123/2015 na odvolací 

orgán MF SR, 
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e) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť o vyradenie kníh 

z fondu AKASu a Ústavu ošetrovateľstva JLF UK (pri revízii zistené poškodenia 

a zastarané knihy), 

f) informoval, že od 11. januára 2016 sa začne používať obojstranná elektronická 

komunikácia s Finančnou správou, 

g) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť predbežnú kalkuláciu 

príjmov a výdavkov na činnosť UTV pri JLF UK v Martine v AR 2015/2016 k 30. 6. 

2015 – prijaté uznesenie č. 4/20/2015, 

h) predložil návrh plánu verejného obstarávania UK na rok 2016 za JLF UK v Martine – 

prijaté uznesenie č. 5/20/2015, 

i) informoval, že na RUK bol zaslaný prehľad študentov JLF UK v Martine a prehľad 

doktorandov JLF UK v Martine, ktorým vznikla povinnosť platiť školné v AR 

2014/2015. Prehľad je potrebný pre zabezpečenie odvodu finančnej čiastky (3 % 

z vymeriavacieho základu) do Fondu rozvoja UK. Vzhľadom k skutočnosti, že JLF 

UK musí naďalej zabezpečovať finančnú spoluúčasť pri realizácii projektov 

spolufinancovaných zo ŠF EÚ, požiadal dekan fakulty rektora UK o vydanie 

rozhodnutia, aby výnosy zo školného za študentov študujúcich v jazyku anglickom, 

boli výnosom fakulty, prípadne, aby zodpovedajúca čiastka z platieb školného za 

študentov študujúcich v jazyku anglickom, ktorú by fakulta poukázala do Fondu 

rozvoja UK, bola postupne uvoľňovaná na zabezpečenie spolufinancovania 

k projektom implementovaných na JLF UK v Martine – prijaté uznesenie č. 

6/20/2015, 

j) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi vykonať odvod do Štipendijného 

fondu JLF UK vo výške 20 % zo školného študentov za prekročenie štandardnej dĺžky 

štúdia, resp. za súbežné štúdium v AR 2015/2016 – prijaté uznesenie č. 7/20/2015, 

k) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť vnútorný predpis JLF UK – 

Zriadenie centra pre podporu vedy, výskum a vývoja na JLF UK v Martine – prijaté 

uznesenie č. 8/20/2015, 

l) informoval o výsledkoch dotazníkového prieskumu na meranie spokojnosti 

zamestnancov za AR 2014/2015. 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. 

a) informovala, že sa realizujú záverečné práce súvisiace s ukončením projektu BioMed. 

 

 

 

V Martine dňa   30. 12. 2015 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


