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Z á p i s n i c a  č. 3/2015 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 9. februára 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní: prof. MUDr. J. Danko, CSc., prof. MUDr. P. Galajda, CSc., prof. MUDr. A. 

Čalkovská, DrSc., doc. MUDr. O. Osina, PhD., Ing. Ľ. Červeňová, doc. RNDr. 

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

Ospravedlnená: doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

   

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 27. 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) predložil požiadavku prorektora UK prof. Meška o nahlasovaní nominantov na 

hodnotiteľov projektov Európskej komisie do 9. 2. 2015, 

b) informoval o stretnutí s predstaviteľmi organizácie Svet zdravia, a. s. a o koncepte 

súťaže Medik roka, 

c) predložil žiadosť MŽP SR o vyplnenie dotazníka ohľadom používania genetických 

zdrojov a ich derivátov,  

d) podal informácie z porady u rektora UK, ktorá sa konala dňa 5. februára 2015, 

e) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie návrh na možnú spoluprácu v rámci 

propagácie vedeckých parkov a výskumných centier v SR a zahraničí, 

f) predložil žiadosť prof. MUDr. M. Adamkova, CSc. o zmenu organizačnej štruktúry 

pedagogických a vedeckých pracovníkov pre Ústav histológie a embryológie JLF UK 

– prijaté uznesenie č. 1/3/2015, 

g) predložil žiadosť prof. MUDr. H. Hudečkovej, PhD., MPH o zmenu organizačnej 

štruktúry na Ústave verejného zdravotníctva JLF UK – prijaté uznesenie č. 2/3/2015,  

h) predložil návrh organizačnej štruktúry BioMedu. Vedenie JLF UK môže návrh 

pripomienkovať. 

 

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: RNDr. M. Šimerovi, 

PhD., Ing. B. Czippelovej, PhD., doc. RNDr. P. Kubatkovi, PhD.,  

b) informovala, že všetci navrhnutí kandidáti novej VR JLF UK v Martine vyjadrili 

súhlas s menovaním za člena VR JLF UK na funkčné obdobie 1. 3. 2015 – 29. 2. 

2019. 

 

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. J. Mičáka, doktoranda dennej 

formy štúdia v študijnom odbore 7.1.21. patologická anatómia a súdne lekárstvo: 

Pôvodný názov: „Komplexná analýza primárnych extranodálnych non-

Hodgkinových lymfómov“, 

Navrhovaný názov: „Komplexná analýza extranodálnych non-Hodgkinových 

lymfómov mozgu a miechy“, 

- žiadosť o zmenu školiteľa pre MUDr. D. Míku, doktoranda externej formy štúdia 

v študijnom odbore 7.1.7. chirurgia: 



3 

 

Pôvodný školiteľ: prof. MUDr. J. Kliment, CSc. 

Navrhovaný školiteľ: doc. MUDr. Jan Krhut, PhD., 

b) informoval o labellingu v rámci ORPHEUSU, 

c) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť zaplatenie ročného 

poplatku za členstvo v organizácii ORPHEUS – prijaté uznesenie č. 3/3/2015, 

d) informoval o konaní 10. ročníka konferencie ORPHEUS o doktorandskom štúdiu  

v dňoch 16. až 18. apríla 2015 v Belehrade, ktorého sa zúčastnia za JLF UK v 

Martine: prof. Galajda a doc. Staško, 

e) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť nomináciu za člena AK 

Vlády SR prof. MUDr. L. Planka, PhD., 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. K. Melicherovej, lekárky ambulancie diabetológie, porúch 

látkovej premeny a výživy, KNsP Čadca, za školiteľku pre lekárov zaradených do 

špecializačného štúdia v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 

na JLF UK v Martine, 

g) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť zrušenie zaradenia MUDr. 

T. Kolárikovej zo špecializačného štúdia v odbore diabetológia, poruchy látkovej 

premeny a výživy, 

h) informoval o odovzdávaní diplomov o špecializácii pre sestry (ošetrovateľská 

starostlivosť v odboroch chirurgie, ošetrovateľská starostlivosť v komunite, celkom 38 

diplomov) - termín: 24. 02. 2014, o 14. 00 hod. v zasadačke VR, 

i) informoval, že Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie ZP ku dňu 23. 1. 2015 podalo 

opätovné žiadosti o akreditáciu študijných programov určených pre zdravotnícke 

povolanie  

 

LEKÁR: 

-  špecializačný študijný program pracovné lekárstvo  

odborný garant: doc. MUDr. Oto Osina, PhD. 

 

SESTRA 

-  špecializačný študijný program ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie 

odborný garant Mgr. Edita Hlinková, PhD. 

- študijný program sústavného vzdelávania ošetrovateľská starostlivosť o chronické 

rany 

odborný garant Mgr. Michaela Miertová, PhD. 

j) informoval, že Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie ZP ku dňu 30. 1. 2015 podalo novú 

žiadosť o akreditáciu špecializačného študijného programu určeného pre zdravotnícke 

povolanie sestra Ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii, odborný garant Mgr. Anna 

Ovšonková, PhD. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD.  

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

- oznam A. W. H. Abdullahi, študenta 4. ročníka študijného programu všeobecné 

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

- oznam A. M. F Faizi, študenta 4. ročníka študijného programu všeobecné 

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

- oznam V. G. Wang, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

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

- oznam M. Hadri, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – 

výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia na JLF UK, 
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b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť zaplatenie ročného 

poplatku za členstvo v organizácii AMEE – prijaté uznesenie č. 4/3/2015. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť S. Fina, študenta 1. 

ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo o uznanie absolvovaného predmetu 

Histológia a embryológia, ktoré získal v predchádzajúcom štúdiu na 1. LF UK 

v Prahe, 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh organizácie letnej 

praxe v AR 2014/2015 – prijaté uznesenie č. 5/3/2015, 

c) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh termínov promócií 

v AR 2014/2015 – prijaté uznesenie č. 6/3/2015. 

 

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

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

komisie pre vypísané výberové konanie: pracovné miesto odborného asistenta na 

Klinike detí a dorastu JLF UK a UNM – prijaté uznesenie č. 7/3/2015. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala, že došlo k zmene predajného miesta prolongačných známok na ITIC 

preukazy pedagogických zamestnancov UK; JLF UK bude ich kúpu naďalej 

zabezpečovať ako doteraz, 

b) informovala, že bolo prerušené kolaudačné konanie na I. etapu MCB na dobu 3 

mesiacov, 

c) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie výkaz čerpania rozpočtu na nákup 

chemikálií v členení na finančné strediská za rok 2013 a 2014, 

d) predložila žiadosť o zaslanie návrhov na zjednodušenie implementácie projektov 

v novom programovom období 2014 – 2020, 

e) informovala, že na RÚVZ so sídlom v Martine bolo zaslané stanovisko JLF UK 

v Martine k výzve na podanie vyjadrenia k poznatkom z výkonu štátneho zdravotného 

dozoru, 

f) predložila zoznam ukončených projektov VEGA a KEGA v roku 2014 (14 projektov 

VEGA a 5 projektov KEGA), 

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

a spoločnosťou MEDICHEM s. r. o. pre predmet zákazky „Pracovná zdravotná 

služba“, JLF UK v Martine si v roku 2013 vysúťažila po konzultácii s RUK svojho 

vlastného dodávateľa. Zmluva je ešte stále účinná,  

h) informovala, že sa uskutočnila kontrola CO krytu na JLF UK v Martine, 

i) predložila čerpanie telefónnych limitov k 31. decembru 2014 – prijaté uznesenie č. 

8/3/2015,  

j) informovala, že na základe údajov z daňových priznaní DPH za obdobie január až 

december 2014 bol prepočítaný koeficient na rok 2015 vo výške 0,14 %, 

k) informovala, že bola JLF UK v Martine pridelená dotácia na mesiac február 2015, 

l) informovala, že do 28.februára 2015 musia byť prekontrolované resp. upravené údaje 

pre spracovanie daňového priznania za rok 2014 a zaslané reporty na RUK, 

m) informovala, že boli na APVV projekty pridelené finančné prostriedky za rok 2014, 

n) informovala, že na RUK bola zaslaná podrobná špecifikácia nepotrebných 

nehnuteľných vecí – budovy na Sklabinskej ul. k žiadosti o ich následný predaj,  

o) informovala, že do 16. 2. 2015 sa musia nahrať počiatočné stavy k 1. 1. 2015 

a uskutočniť prevod obliga do roku 2015 v IS SAP. 
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K bodu 5) 

prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc. 

a) informovala, že 10. 2. 2015 sa uskutoční zasadnutie Predsedníctva AS JLF UK v 

Martine, 

b) informovala, že 17. 2. 2015 sa uskutoční zasadnutie AS JLF UK. 

 

prof. MUDr. J. Danko, CSc. 

a) informoval, že 16. 3. 2015 sa uskutoční zasadnutie Vedeckej rady UK v Bratislave, 

b) informoval, že 26. 2. 2015 sa uskutoční inaugurácia rektora UK v Bratislave. 

 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

V Martine dňa   13. 2. 2015 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


