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Z á p i s n i c a  č. 2/2015 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 27. januára 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní: prof. MUDr. J. Danko, CSc., prof. MUDr. P. Galajda, CSc., , doc. MUDr. R. 

Péčová, PhD., doc. MUDr. O. Osina, PhD., Ing. Ľ. Červeňová, , doc. RNDr. E. 

Halašová, PhD., doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., mim.     prof. 

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

   

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

 I.Majling, predseda ŠČ AS JLF UK  
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         v súlade s Čl. 26 ods. 2 Štatútu JLF UK 

 

 

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 12. januára 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 dňa 26. februára 2015 sa uskutoční inaugurácia rektora UK v 

Bratislave, 

b) informoval o stave kolaudačného konania I. etapy na stavbu BioMed, 

c) predložil a Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť žiadosť prof. MUDr. P. 

Kubisza, DrSc. o zvýšenie úväzku administratívnej pracovníčky na Klinike 

hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM,  

d) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi predložiť návrh na úpravu platov pre 

neučiteľských zamestnancov JLF UK na Akademický senát JLF UK v Martine – 

prijaté uznesenie č. 1/2/2015, 

e) predložil návrh na organizačnú štruktúru BioMedu – prijaté uznesenie č. 2/2/2015.  

 

 

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. RNDr. P. 

Kubatkovi, PhD., MUDr. Z. Havlíčekovej, PhD., RNDr. J. Hatokovi, PhD.,  

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh termínu (12. marec 

2015) zasadnutia Vedeckej rady JLF UK,  

c) informoval, že navrhovaní kandidáti novej VR JLF UK v Martine môžu do 2. februára 

2015 zasielať na Referát vedecko-výskumnej činnosti svoje vyjadrenia k menovaniu,  

d) informoval, že do 30. januára 2015 môžu pracoviská JLF UK zasielať plány 

publikačnej činnosti na rok 2015, 

e) informoval, že Referát vedecko-výskumnej činnosti JLF UK podal prostredníctvom 

RUK žiadosť na AK o posúdenie spôsobilosti uskutočňovať habilitačné a inauguračné 

konania v odbore neurológia na JLF UK. 

 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť: 

- žiadosť o zmenu témy dizertačnej práce MUDr. T. Péčovej, doktorandky dennej 

formy štúdia v študijnom odbore 7.1.13. dermatovenerológia: 

Pôvodný názov: „Dermatologické komplikácie imunosupresívnej 

a imunomodulačnej liečby vybraných dermatóz a pacientov po transplantácii 

obličiek“, 
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Navrhovaný názov: „Biologická anti-TNF-alfa liečba a jej infekčné 

komplikácie“, 

- žiadosť o zmenu témy dizertačnej práce pre Mgr. E. Hečkovej, doktorandky 

dennej formy štúdia v študijnom odbore 7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická 

biochémia: 

Pôvodný názov: „Sledovanie metabolizmu tkanív pri nádorových ochoreniach 

pomocou spektroskopie magnetickej rezonancie“, 

Navrhovaný názov: „Sledovanie metabolizmu mozgového tkaniva pri 

neurologických ochoreniach pomocou magnetickej rezonančnej spektroskopie“, 

b) informoval, že dňa 29. apríla 2015 sa uskutoční 36. ŠVK na JLF UK v Martine – 

prijaté uznesenie č. 3/2/2015, 

c) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na odmenu 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. 4/2/2015, 

d) informoval o návrhu na vykonanie auditu kvality doktorandského štúdia 

medzinárodnou organizáciou ORPHEUS (tzv. labeling). Bližšie podmienky budú 

prerokované na najbližšej konferencii organizácie v Belehrade v apríli 2015, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. A. Gajovej, lekárky MEDIREX, a. s. Košice, za školiteľku pre 

lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore klinická biochémia na JLF 

UK v Martine, 

- menovanie MUDr. M. Števuliakovej, praktickej lekárky pre deti a dorast HONsP 

Trstená, za školiteľku pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore 

pediatria na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. J. Adamčákovej, primárky interného oddelenia Nemocnice 

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

špecializačného štúdia v odbore vnútorné lekárstvo (prípadne spoločný 

internistický kmeň) na JLF UK v Martine, 

f) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

-  žiadosť MUDr. M. Závodskej o vyradenie z evidencie účastníkov štúdia 

v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve z dôvodu záujmu realizovať 

špecializačné štúdium na inej vzdelávacej ustanovizni, 

- zrušenie zaradenia MUDr. Z. Lisej zo špecializačného štúdia v odbore 

pneumológia a ftizeológia, 

g) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť plán vzdelávacích aktivít na 

február 2015: 

2. 2. - 06. 2. 2015      Školiaci kurz v 1. roku štúdia v odbore anestéziológia a 

intenzívna medicína  

2. 2. 2015   Špecializačná skúška v odbore dermatovenerológia   

2. 2. - 20. 2. 2015      Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore 

diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy  
2. 2. - 13. 2. 2015      Školiaci kurz v 1. roku štúdia Modul molekulová biológia v 

gynekológii a pôrodníctve  

2. 2. - 13. 2. 2015     Školiaci kurz v treťom roku špecializačného štúdia v odbore 

pediatria  
2. 2. - 16. 2. 2015      Školiaci kurz na záver spoločného internistického kmeňa 

3. 2. - 4. 2. 2015     Špecializačná skúška v odbore zdravotnícky manažment a 

financovanie  
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4. 2. - 6. 2. 2015   Aktuality v detskej diabetológii (aktivita sústavného 

vzdelávania) v odbore pediatrická endokrinológia, 

diabetológia a poruchy látkovej premeny a výživy  
9. 2. 2015               Špecializačná skúška v odbore hematológia a transfuziológia 

9. 2. - 13. 2. 2015       Modul teoretickej časti prípravy I. časť v odbore zdravotnícky 

manažment a financovanie (pre lekárov zaradených 

01.02.2015)  

16. 2. - 13. 3. 2015     Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore pracovné  

lekárstvo  
23. 2. - 06. 3. 2015     Školiaci kurz v 2. roku štúdia Modul endoskopia v gynekológii 

a v pôrodníctve. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) informovala, že riaditeľovi UNM bol zaslaný oznam o obsadenosti prednáškových 

miestností v Univerzitnej nemocnici Martin,  

b) informovala o žiadostiach o prestup na JLF UK v Martine. Vedenie JLF UK 

neodporučilo dekanovi schváliť žiadosti z kapacitných dôvodov, 

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

na AR 2015/2016 – prijaté uznesenie č. 5/2/2015, 

d) informovala o výučbe výberového predmetu Vedecká príprava v LS AR 2014/2015 – 

prijaté uznesenie č. 6/2/2015,  

e) informovala o ponuke možnosti prezentácie fakulty na webovom portáli Moje mesto. 

Vedenie JLF UK ponuku uvedenej prezentácie nevyužije, 

f) predložila požiadavku spoločnosti INEKO na informáciu o počte študentov 

v študijnom programe zubné lekárstvo. Vedenie JLF UK odporúča dekanovi zaslať 

link na našu webovú stránku, kde sa potrebné údaje nachádzajú, 

g) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť harmonogram prípravných 

kurzov na prijímacie skúšky pre AR 2015/2016 – prijaté uznesenie č. 7/2/2015, 

h) informovala, že do rozvrhov na LS AR 2014/2015 u všetkých študijných programov 

boli zapracované pripomienky z pracovísk JLF UK v Martine. 

  

doc. RNDr. E. Halašová, PhD.  

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

- oznam S. Yngve, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – 

výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia na JLF UK, 

- oznam O. J. Jorgensen, študenta 4. ročníka študijného programu všeobecné 

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

- oznam I. A. M. Bruaset, študentky 4. ročníka študijného programu všeobecné 

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

- oznam K. H. Sannaes, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné 

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

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť R. Olsena, 

študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku 

anglickom o predĺženie prerušenia štúdia na JLF UK, 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť M. Šprlákovej, 

študentky 5. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku 

slovenskom o poskytnutie prekleňovacej pôžičky 20 % z celkovej sumy grantu na 

zahraničný študijný pobyt v rámci programu Erasmus+, 

d) informovala o konaní výberového konania na študijné a stážové pobyty v rámci 

programu Erasmus+ pre AR 2015/2016 dňa 19. 2. 2015. 
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doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) informoval, že sa intenzívne pracuje na anglickej verzii webovej stránky JLF UK, 

b) informoval, že z dôvodu ukončenia podpory pre súčasný mailový server JLF 

"Microsoft Echange 2003" sa pripravuje do prevádzky novšia verzia "Microsoft 

Exchange 2010". Migrácia mailboxov prebehne 23. - 30. 1. 2015. V tomto čase môžu 

nastať výpadky a nekorektné chovanie mailového systému prihláseným užívateľom, 

c) informoval, že bola zaslaná informácia o konaní DOD 2015 na JLF UK v Martine do 

regionálnych médií. 

 

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

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na vypísanie 

výberových konaní na obsadenie funkčného miesta profesora v študijnom odbore 

anatómia, histológia a embryológia na Ústave histológie a embryológie JLF UK, 

funkčného miesta profesora v študijnom odbore farmakológia na Ústave farmakológie 

JLF UK, funkčného miesta profesora v študijnom odbore anestéziológia a resuscitácia 

na Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM a pracovného miesta 

odborného asistenta na Klinike detí a dorastu JLF UK a UNM - prijaté uznesenie č. 

8/2/2015, 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh členov výberovej 

komisie pre vypísané výberové konanie: docent v študijnom odbore chirurgia na 

Klinike hrudníkovej chirurgie JLF UK a UNM – prijaté uznesenie č. 9/2/2015, 

c) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh cieľov kvality JLF 

UK na rok 2015, plán interných auditov na rok 2015, plán vzdelávania na rok 2015– 

prijaté uznesenie č. 10/2/2015 
 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

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

Kolektívnu zmluvu na rok 2015 – prijaté uznesenie č. 11/2/2015, 

b) predložila prehľad tvorby a použitia prostriedkov Sociálneho fondu JLF UK v Martine 

za rok 2014 a plán na rok 2015 – prijaté uznesenie č. 12/2/2015, 

c) informovala, že dňa 29. 1. 2015 sa uskutoční kontrola na mieste na projekt ITMS 

projektu 2625010048 s názvom „Vybudovanie novej vzdelávacej základne pre 

modernú výučbu medicíny a nelekárskych študijných programov“, 

d) informovala, že je potrebné zabezpečiť v budove BioMed elektrickú zabezpečovaciu 

signalizáciu, 

e) informovala, že bola podpísaná zmluva o poskytovaní služieb medzi UK v Bratislave 

a spoločnosťou Asanačná s. r. o. pre predmet zákazky „Deratizačné, dezinsekčné 

a dezinfekčné služby“, 

f) informovala, že bola podpísaná Kúpna zmluva medzi UK v Bratislave a spoločnosťou 

SF-agus, spol. s r. o. pre predmet zákazky „Zámočnícky materiál pre UK v 

Bratislave“, 

g) informovala, že bola Kúpna zmluva medzi UK v Bratislave a spoločnosťou 

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

Bratislave“. 

 

K bodu 5) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala, že od 1. 1. 2015 sa upravuje výška minimálnej mzdy – 380 €, tj 2,184 €/1 

hod., 

b) informovala, že dohody o brigádnickej činnosti študentov do 200 € nepodliehajú 

zrážkam odvodov. 
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prof. MUDr. J. Danko, CSc. 

a) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie ponuku na spoluprácu s TV TA3. 

 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

V Martine dňa   16. 1. 2015 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


