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Z á p i s n i c a  č. 9/2015 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 4. mája 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

K. Gyalogová, podpredsedníčka 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 20. apríla 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 Mgr. Ivana 

Jakuboviča o predĺženie pracovnej zmluvy do 31. 8. 2016, 

b) podal informácie zo zasadnutia Rady APVV, ktoré sa uskutočnilo 28. apríla 2015, 

c) informoval, že 14. apríla 2015 bola na MF SR prerokovaná a schválená žiadosť na 

výstavbu vlastného zdravotníckeho zariadenia v lokalite Malá Hora, 

d) informoval o stave pripravenosti spoločného projektu Univerzitnej nemocnice Martin 

a JLF UK v Martine týkajúceho sa onkologickej starostlivosti – prijaté uznesenie č. 

1/9/2015, 

e) informoval o stave pripravenosti spoločného projektu JLF UK v Martine a Akadémiou 

Košice n.o., 

f) informoval a zároveň zablahoželal A. Šrenkelovej, študentke 2. ročníka študijného 

programu pôrodná asistencia na JLF UK za vzornú reprezentáciu fakulty a 1. miesto 

na konferencii ŠVOČ na Fakulte zdravotníckych štúdií v Pardubiciach, ČR.  

 

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: doc. MUDr. M. 

Jeseňákovi, PhD., doc. RNDr. I. Poliačkovi, PhD., doc. RNDr. Ľ. Mušákovi, PhD., 

Mgr. M. Kolomazníkovi, MVDr. S. Bálentovej, PhD., 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh termínu (18. jún 

2015) zasadnutia Vedeckej rady JLF UK, 

c) informovala, že za JLF UK v Martine bolo prijatých 24 žiadostí o Grant UK, 

d) informovala o počte žiadostí o dotáciu KEGA (8) a dotáciu VEGA (18) podaných za 

JLF UK v Martine.  

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť: 

- žiadosť o zmenu témy dizertačnej práce pre Mgr. Ivanu Kašubovú, rod. Hrdinovú, 

doktorandku dennej formy štúdia v študijnom odbore 7.1.21. patologická anatómia 

a súdne lekárstvo (pred dizertačnou skúškou): 

pôvodný názov: „Morfológia a molekulová biológia NSCLC“ 

navrhovaný názov: „Molekulovo-genetické a epigenetické analýzy kolorektálneho 

karcinómu“, 

- žiadosť MUDr. T. Budaya, doktoranda dennej formy v študijnom odbore 7.1.3. 

normálna a patologická fyziológia o schválenie zahraničného študijného pobytu na 
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University of Hull – Cardiorespiratory Studies v Hule (Spojené Kráľovstvo) za 

účelom štúdia problematiky hypersenzitívneho kašľa, 

- žiadosť MUDr. M. Smolárovej, doktorandky externej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.13. dermatovenerológia o písanie písomnej časti k dizertačnej skúške 

v jazyku českom, 

- žiadosť o zmenu témy dizertačnej práce pre MUDr. Radovana Košturiaka, 

doktoranda externej formy v študijnom odbore 7.1.10. pediatria (pred dizertačnou 

skúškou): 

pôvodný názov: Komponentová diagnostika v manažmente alergických ochorení“ 

navrhovaný názov: „Vitamín D a imunitný systém“, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. P. Kaderiakovej, primárky neurologického oddelenia, 

Nemocnica Zvolen, a. s., za školiteľku pre lekárov zaradených do špecializačného 

štúdia v odbore neurológia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. V. Kubasa, PhD., prednostu Chirurgickej kliniky ÚVN SMP 

Ružomberok - FN, za školiteľa pre lekárov zaradených do  špecializačného štúdia 

v odbore chirurgia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. E. Böhmerovej, primárky interného oddelenia Nemocnica 

Krompachy, s. r. o., za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia 

v odbore vnútorné lekárstvo na JLF UK v Martine, 

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

máj 2015:  

11.05. - 22.05.2015 Tematický školiaci kurz v 4. roku štúdia v odbore gynekológia  

pôrodníctvo - Modul sonografia,  

18.05. - 22.05.2015    Vzdelávacia aktivita sústavného vzdelávania v odbore 

neurológia - Elektromyografia (1. časť), 

18.05. - 29.05.2015  Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore všeobecné 

lekárstvo,  

25.05. - 05.06.2015   Školiaci kurz v 3. roku štúdia v odbore ultrazvuk v gynekológii 

a pôrodníctve,  

26.05. - 27.05.2015 Kurz právnych predpisov v zdravotníctve - kurz sociálneho 

lekárstva a organizácie zdravotníctva,  

28.05.2015              Špecializačná skúška v odbore hematológia a transfúziológia. 

 

doc. MUDr. D. Mištuna, PhD. 

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

výberových konaní na obsadenie týchto pracovných miest: 

- 1 odborný asistent na Klinike detí a dorastu JLF UK a UNM,  

- 1 odborný asistent na Klinike pracovného lekárstva a toxikológie JLF UK 

a UNM, 

- 1 asistent, resp. odborný asistent na Klinike anestéziológie a intenzívnej 

medicíny JLF UK a UNM, 

- 1 odborný asistent na Ústave mikrobiológie a imunológie JLF UK, 

- 3 asistenti, resp. odborní asistenti na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej 

chirurgie  JLF UK a UNM - prijaté uznesenie č. 2/9/2015, 

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

komisií pre vypísané výberové konania: na obsadenie pracovného miesta odborného 

asistenta pre výučbu latinského jazyka na Ústave cudzích jazykov, na obsadenie 

miesta výskumného pracovníka na Ústave verejného zdravotníctva JLF UK – prijaté 

uznesenie č. 3/9/2015. 

 

http://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/oddelenie-pre-dalsie-vzdelavanie-zdravotnickych-pracovnikov/Aktuality/Maj/Modul_sonografia_-_4.rok_GaP.pdf
http://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/oddelenie-pre-dalsie-vzdelavanie-zdravotnickych-pracovnikov/Aktuality/Maj/Vzdelavacie_aktivity_sustavneho_vzdelavania_Neurologia.pdf
http://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/oddelenie-pre-dalsie-vzdelavanie-zdravotnickych-pracovnikov/Aktuality/Maj/program_2015_skoliaci_kurz_VSL.pdf
http://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/oddelenie-pre-dalsie-vzdelavanie-zdravotnickych-pracovnikov/Aktuality/Maj/Program_kurzu_3.rok_-_ultrazvu_v_GaP.pdf
http://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/oddelenie-pre-dalsie-vzdelavanie-zdravotnickych-pracovnikov/Aktuality/Maj/Napln_kurzu_pravnych_predpisov.pdf
http://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/oddelenie-pre-dalsie-vzdelavanie-zdravotnickych-pracovnikov/Aktuality/Maj/SPECIALIZACNA__SKUSKA__na_internet.pdf


4 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

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

o predĺženie otváracích hodín AKAS JLF UK počas skúškového obdobia - prijaté 

uznesenie č. 4/9/2015. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh pedagogického 

dozoru počas prijímacích skúšok pre AR 2015/2016 – prijaté uznesenie č. 5/9/2015, 

b) informovala o žiadosti z Národného registra darcov kostnej drene o uvoľnenie resp. 

podporu registrovanej študentky JLF UK pre darovanie krvotvorných buniek. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie dodatok k správe z kontroly na 

mieste na projekt „Vybudovanie novej vzdelávacej základne pre modernú výučbu 

medicíny a nelekárskych študijných programov“,  

b) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie správu z kontroly na mieste na 

projekt „Identifikácia nových markerov v diagnostickom paneli neurologických 

ochorení“, 

c) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie doplňujúce informácie k zisteným 

nedostatkom z kontroly na mieste Vládneho auditu A695, K4208, 

d) informovala, že boli zapracované do Štátnej pokladnice finančné prostriedky projektov 

APVV,  

e) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie upozornenie pre Prijímateľov OP 

VaV týkajúce sa elektronického trhoviska, 

f) informovala, že od 28. 4. 2015 do 30. 7. 2015 bude v SOFII realizovaný technologický 

upgrade na verziu SAP EHP7, 

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

a spoločnosťou SLOVNAFT, a. s. pre predmet zákazky „Bezhotovostný nákup 

pohonných hmôt na platobné karty“, 

h) informovala, že o interaktívne tabule má záujem 26 pracovísk JLF UK v Martine, 

i) informovala o výsledku kontroly súťažných podkladov na obstaranie chemických 

látok a chemických prípravkov z ÚVO; vzhľadom k pripomienkam a námietkam zo 

strany ÚVO Vedenie JLF UK odporúča riešiť obstarávanie v prechodnom období (do 

doby vyhlásenia súťaže) nákupom prostredníctvom EKS – prijaté uznesenie č. 

6/9/2015, 

j) informovala, že na základe požiadavky zodpovednej osoby za výkon dohľadu nad 

ochranou osobných údajov z RUK zabezpečí JLF UK v Martine poučenie o práci 

s osobnými údajmi aj so všetkými osobami, s ktorými má uzatvorenú dohodu 

o vykonaní práce, resp. pracovnej činnosti. Spravidla sú to osoby, ktoré zabezpečujú 

výučbu študentov v jazyku anglickom. 
 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc. 

a) informovala, že 11. 5. 2015 sa uskutoční zasadnutie Predsedníctva AS JLF UK v 

Martine, 

b) informovala, že 18. 5. 2015 sa uskutoční zasadnutie AS JLF UK v Martine. 
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Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala o výsledkoch zápasov HK Slávia Medik Martin v 18. a 19. kole 2. ligy 

v hádzanej žien, 

b) informovala, že v dňoch 25. – 27. júna 2015 sa uskutoční spoločné stretnutie vedení 

JLF UK v Martine a LF UP v Olomouci. 

 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

V Martine dňa   11. 5. 2015 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


