
1 

 

 

 
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE 

Malá Hora 4A, 036 01  Martin 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a  č. 10/2016 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 16. mája 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní: prof. MUDr. J. Danko, CSc.,  doc. RNDr. E. Halašová, PhD., prof. MUDr. P. 

Galajda, CSc., doc. MUDr. R. Péčová, PhD., doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., 

mim. prof., Ing. Ľ. Červeňová 

Ospravedlnení: doc. MUDr. O. Osina, PhD., 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 2. mája 2016 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 odporučilo dekanovi oceniť formou udelenia mimoriadneho 

štipendia študentky 1. ročníka na JLF UK v Martine K. Švecovú (2. miesto) a M. 

Turčinovú (3. miesto) za úspešnú reprezentáciu JLF UK v medzinárodnej internetovej 

súťaži z jazyka anglického. Ocenenie im bude odovzdané pri príležitosti slávnostného 

otvorenia AR 2016/2017, 

b) predložil výzvu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na predkladanie 

žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Interreg V-A SR a ČR, 

c) podal informácie z pracovného stretnutia s firmou SOAR, ktoré sa konalo dňa 16. 5. 

2016. Predmetom rokovania bola dohodnutie podmienok týkajúcich sa rekonštrukcie 

priestorov na Malej Hore 4. 

 

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: prof. MUDr. P. 

Kubiszovi, DrSc., doc. Mgr. M. Tomagovej, PhD., Ing. K. Kľačanovej, PhD. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť žiadosť Mgr. A. Beňovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia o povolenie zahraničného 

študijného pobytu na Centre for Systems Medicine; Royal College of Surgeons in 

Ireland; St. Stephen´s Green 123, Dublin 2, Ireland v termíne od 1. 9. 2016 do 30. 11. 

2016, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. Ľ. Lachváča, PhD., lekára, Urologická klinika UNLP Košice, 

za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore onkológia 

v urológii, 

- menovanie MUDr. J. Molčana, primára interného oddelenia NsP sv. Jakuba, n. o. 

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

vnútorné lekárstvo, 

c) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- vyradenie MUDr. A. Murínovej z evidencie zaradených účastníkov v odbore 

vnútorné lekárstvo z dôvodu záujmu pokračovať v špecializačnej príprave na 

inej vzdelávacej ustanovizni v inom špecializačnom odbore, 

- vyradenie MUDr. M. Rusnákovej z evidencie zaradených účastníkov v odbore 

anestéziológia a intenzívna medicína z dôvodu záujmu pokračovať 

v špecializačnej príprave na inej vzdelávacej ustanovizni v inom 

špecializačnom odbore. 
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doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD. 

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

komisií pre vypísané výberové konania: funkčné miesto docenta v odbore gynekológia 

a pôrodníctvo na Gynekologicko-pôrodníckej klinike JLF UK a UNM, funkčné miesto 

docenta v odbore ošetrovateľstvo na Ústave ošetrovateľstva JLF UK, funkčné miesto 

docenta v odbore verejné zdravotníctvo na Ústave verejného zdravotníctva JLF UK, 

pracovné miesto odborného asistenta v Ústave cudzích jazykov JLF UK v Martine, 

pracovné miesto odborného asistenta na Internej klinike – Gastroenterologickej JLF 

UK a UNM, pracovné miesto odborného asistenta na kratší pracovný čas na Očnej 

klinike  JLF UK a UNM, 2 miesta lektoriek na kratší pracovný čas na Ústave pôrodnej 

asistencie JLF UK – prijaté uznesenie č. 1/10/2016. 

 

doc. MUDr. Renata Péčová, PhD.  

a) predložila a Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť žiadosť uchádzača A. 

Birčáka o špecifické podmienky a pomôcky na prijímacie skúšky pre AR 2016/2017, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť uchádzačky A. 

Čičkovej o náhradný termín prijímacích skúšok pre AR 2016/2017, 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť uchádzačky Z. 

Zubčekovej o zmenu prioritného študijného programu v prihláške na študijný program 

ošetrovateľstvo (pôvodne uvedený ŠP pôrodná asistencia), 

d) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť doc. MUDr. 

Kamila Zeleňáka, PhD. o zmenu názvu predmetu „Rádiológia orofaciálnej oblasti“ 

v 3. roku štúdia študijného programu zubné lekárstvo na „Rádiológia pre zubné 

lekárstvo“, 

e) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosti o zmenu termínu 

prijímacej skúšky (dôvod – termíny sa prekrývajú s termínmi na iných VŠ). 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD.  

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť o povolenie 

zahraničnej služobnej cesty prof. MUDr. Dušana Meška, PhD. v rámci projektu 

TEMPUS-UZDOC, Taskent, Uzbekistan v dňoch 29. 6. až 6. 7. 2016. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala, že sa opakovane objavujú nedostatky pri prevádzke výťahov na VI na 

Novomeského ul. Nedostatky bránia riadnej a hlavne bezporuchovej prevádzke 

výťahov. Vedenie JLF UK odporúča dekanovi zaslať poslednú výzvu firme Výťahy 

Renovalift s. r. o. na odstránenie nedostatkov, s upozornením na negatívnu mediálnu 

publicitu, 

b) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie Prehľad plnenia podmienok podľa 

Vnútorného predpisu č. 18/2016 – odmeňovanie mladých pedagogických 

zamestnancov a vedecko-výskumných zamestnancov do 35 rokov; z materiálu 

vyplýva, že celkom 21 mladých učiteľov a zamestnancov VVZ splnilo podmienku, t.j. 

cca 44 % z počtu zamestnancov, ktorí nie sú odmeňovaní podľa HI, 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť Komisiu na vybratie 

najvhodnejšieho návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy na nepotrebný nehnuteľný 

majetok – budovu na Sklabinskej ul. a budovu vo Vrútkach na Kalinčiakovej ul.– 

prijaté uznesenie č. 2/10/2016, 

d) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť vnútorný predpis – Príkaz 

dekana na zabezpečenie riadnej evidencie príjmu, skladovania, výdaja, spotreby 
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a likvidácie chemických látok a chemických prípravkov na JLF UK – prijaté 

uznesenie č. 3/10/2016, 

e) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie Rozpis neúčelových finančných 

prostriedkov fakultám a ďalším súčastiam UK poskytnutých dodatkom č. 2 k zmluve 

o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR na 

rok 2016, 

f) predložila a Vedenie JLF UK odporúča dekanovi schváliť plán rozpisu rozpočtu na 

rok 2017 – 2019 za JLF UK. Povinnosť pre UK a jej súčasti vyplynula v súvislosti 

s prípravou rozpočtu VS na roky 2017 – 2019 a v súlade s Príručkou na zostavovanie 

rozpočtu VS na roky 2017 – 2019 – prijaté uznesenie č. 4/10/2016, 

g) informovala o zmene formulárov č. 002 a 112. Zmena sa týkala ceny zákazky. (text 

doplnenia: „zodpovedne vyhlasujem, že predpokladaná hodnota zákazky bola 

stanovená na základe poznania trhu a predstavuje obvyklú cenu na trhu za požadovaný 

predmet zákazky“), 

h) informovala, že bola pridelená dotácia pre 35 Grantov mladých riešených v roku 2016 

(32 grantov je financovaných z rozvojového fondu UK a 3 granty z neinvestičného 

fondu UK), 

i) predložila žiadosti vysokoškolských učiteľov nad 70 rokov o uzavretie pracovných 

pomerov na 1 rok a to od 1. septembra 2016 do 31. augusta 2017 – prijaté uznesenie 

č. 5/10/2016, 

j) informovala, že v termíne od 15. 7. – 31. 7. 2016 je s dodávateľom stavebných prác 

(STRABAG s. r. o. Bratislava) dohodnutý a naplánovaný termín realizácie 

odstraňovania porúch a nedostatkov v BioMede, 

k) informovala, že každému zamestnancovi JLF UK, ktorému budú pridelené OOPP, 

bude vypracovaná aj evidenčná karta pridelených osobných ochranných pracovných 

prostriedkov – prijaté uznesenie č. 6/10/2016, 

l) informovala, že za SlomSu bol vyrovnaný dlh voči VI na Novomeského ul. 

(ubytovanie zahraničných hostí), 

m) informovala, že sa vykonáva výber dodávateľa pre zabezpečenie orientačného systému 

v BioMede, 

n) informovala, že od 25. 4. 2016 bol nasadený do ostrej prevádzky elektronický 

zabezpečovací systém (EZS) objektu BioMed a Edukačného centra, 

o) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na úpravu 

prístupového systému na Malej Hore 5 (vstup počas celého dňa len na zamestnaneckú, 

resp. študentskú kartu) – prijaté uznesenie č. 7/10/2016, 

p) informovala, že v dňoch 23. – 25. 5. 2016 vykoná auditorská skupina KPMG 

Slovensko fyzické overenie realizácie projektu ITMS č. 26220120053, 26220220113, 

26220220153, 26250120068, 26220220187 a 26240220086, 

q) informovala, že v dňoch 24. – 25. 5. 2016 bude vykonaná v Centrálnom zverinci JLF 

UK vstupná kontrola za účelom schválenia nového CZ, 

r) informovala, že bola podpísaná Zmluva o poskytovaní služieb medzi UK v Bratislave 

a spoločnosťou Euro VKM, s. r. o. pre predmet zákazky „Prekladateľské a tlmočnícke 

služby pre UK“, 

s) informovala, že predseda vlády SR Robert Fico prevzal záštitu na XXIII. Slovensko-

českou konferenciou o hemostáze a trombóze, ktorá sa bude konať v dňoch 19. – 21. 

5. 2016, 

t) informovala, že do nového Registratúrneho plánu UK boli prijaté na zapracovanie 

pripomienky za JLF UK v Martine, 

u) informovala, že pri verejnom obstarávaní predmetu zákazky „Poisťovacie služby pre 

UK“ došlo k pochybeniu. V záverečných správach z kontroly môže byť aj žiadosť 

o vrátenie finančných prostriedkov, ktoré by sa týkali všetkých súčastí UK. 
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K bodu 5) 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

a) informoval, že spoločné stretnutie Vedení LF UP v Olomouci a JLF UK v Martine sa 

uskutoční v dňoch 24. - 25. 6. 2016.  

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

V Martine dňa   26. 05. 2016 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


