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Z á p i s n i c a  č. 17/2016 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 02. novembra 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

P. Galajda, CSc., doc. MUDr. R. Péčová, PhD., Ing. Ľ. Červeňová, doc. MUDr. 

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

Ospravedlnená: doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

  

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 17. októbra 2016 a konštatoval, že všetky uznesenia sú splnené alebo sa priebežne plnia.  

 

K bodu 2) 

dekan JLF UK prof. MUDr. J. Danko, CSc. 

a) informoval o sťažnostiach H. B. Heimisdottir a S. Drozd, ktoré spochybňujú priebeh 

a hodnotenie absolvovanej skúšky z predmetu Anatómia. Sťažnosti boli zaevidované 

a v súčasnosti sa prešetrujú podľa zákona o sťažnostiach – prijaté uznesenie č. 

1/17/2016,  

b) informoval a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie výsledky dotazníka "Meranie 

spokojnosti zamestnancov JLF UK za AR 2014/2015“ – prijaté uznesenie č. 

2/17/2016,  

c) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť prof. MUDr. D. Dobrotu, CSc. o vytvorenie 1 pracovného miesta pre muža 

a 1 pracovného miesta pre ženu v rámci sledovaného obdobia po ukončení riešenia 

projektu Centrum translačnej medicíny, 

- žiadosť prof. MUDr. D. Dobrotu, CSc. o vytvorenie 2 pracovných miest pre 

mužov a 2 pracovných miest pre ženy v rámci sledovaného obdobia po ukončení 

riešenia projektu Centrum excelentnosti pre výskum v personalizovanej terapii, 

d) informoval, že JLF UK sa plánuje zapojiť ako spoluriešiteľ do projektu Výskum 

a inovácie. Vedenie JLF UK informáciu zobralo na vedomie. 

 

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: prof. MUDr. M. 

Szilágyiová, CSc., doc. RNDr. P. Kubatka, PhD., doc. MUDr. J. Plevková, PhD., doc. 

MUDr. I. Tonhajzerová, PhD., doc. MUDr. D. Mokrá, PhD., doc. MUDr. J. Mokrý, 

PhD., RNDr. P. Mikolka, PhD., MUDr. M. Jošková, PhD., Mgr. M. Kocmálová, PhD., 

MUDr. V. Čalkovský, PhD., MUDr. T. Buday, PhD., MUDr. D. Čierny, PhD., Ing. E. 

Baranovičová, PhD. (2x), RNDr. P. Košútová,  MUDr. M. Mešťaník, 

b) informovala, že riešitelia Grantov UK majú povinnosť predložiť záverečné správy o 

ich riešení za rok 2016 do 9. decembra 2016, 

c) informovala, že doktorandi a mladí vedeckí pracovníci môžu podávať nové žiadosti 

o Granty UK do 19.decembra 2016. 

 

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 MUDr. Zuzanu Mazancovú, 

doktorandku dennej formy v študijnom odbore vnútorné choroby (pred DS) 

pôvodný názov: „Vyšetrenie multimérov von Willebrandovho faktora pri von 

Willebrandove chorobe“ 
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navrhovaný názov: „Využitie bioštatistických analýz v Národnom registri 

trombofilných stavov SR“, 

- žiadosť o zmenu témy dizertačnej práce pre Mgr. Máriu Balkovú, doktorandku 

externej formy v študijnom odbore ošetrovateľstvo (pred DS) 

pôvodný názov: „Posudzovanie bolesti u pacientov s demenciou“ 

navrhovaný názov: „Posudzovanie a manažment rizika postoperačného delíria“, 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť prof. MUDr. 

Ľudovíta Lacu, PhD., garanta študijného programu chirurgia v študijnom odbore 

chirurgia na menovanie doc. MUDr. Antona Dziana, PhD. za školiteľa v študijnom 

odbore chirurgia – prijaté uznesenie č. 3/17/2016, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. B. Cvečka, lekára, Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, 

za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore 

gastroenterológia, 

- menovanie MUDr. M. Kvočákovej, primárky oddelenia hematológie a 

transfuziológie, Nemocnica s poliklinikou Trebišov, za školiteľku pre lekárov 

zaradených do  špecializačného štúdia v odbore hematológia a transfuziológia,  

- menovanie MUDr. J. Ivana, primára SLaPA ÚDZS Žilina, za školiteľa pre lekárov 

zaradených do špecializačného štúdia v odbore súdne lekárstvo, 

- menovanie MUDr. V. Mazurkovej, vedúcej sestry, detské oddelenie, Nemocnica 

Kežmarok, za školiteľku pre sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore 

ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii, 

- menovanie Z. Jeřábkovej, sestry pri lôžku, detské oddelenie, Nemocnica Bánovce 

– 3. súkromná nemocnica, s. r. o., za školiteľku pre sestry zaradené do 

špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii, 

- menovanie Mgr. N. Pastrňákovej, staničnej sestry, Psychiatrická liečebňa Sučany, 

za školiteľku pre sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore 

ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii, 

- menovanie Bc. H. Gudovej, sestry odborný zástupca ADOS, Medicínske centrum 

Chiramax, za školiteľku pre sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore 

ošetrovateľská starostlivosť v komunite.  

 

doc. MUDr. D. Mištuna, PhD. 

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť vypísanie výberového 

konania na obsadenie pracovného miesta odborného asistenta na Ústave patologickej 

anatómie JLF UK a UNM – prijaté uznesenie č. 4/17/2016. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD.  

a) informovala, že boli študijným oddelením spracované podklady pre motivačné 

štipendiá v zimnom semestri AR 2016/2017 za dosiahnuté študijné výsledky v AR 

2015/2016 a predložené na určenie výšky štipendií, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh termínu obhajoby 

diplomovej práce pre študentku A. Eea-Henriksen (10. 11. 2016), 

c) informovala o spracovaní spätnej väzby absolventov (AR 2015/2016), 

d) informovala o spätnej väzbe absolventov, ktorí ukončili štúdium na JLF UK 

v predchádzajúcom období (dotazník bol zaslaný na mailové adresy v súlade so 

schválenými materiálmi), 

e) informovala o výsledkoch retenčných testoch v AR 2016/2017, 

f) informovala o počte študentov k 31. 10. 2016 pre štatistické účely, 
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g) informovala o príprave rozvrhov pre študijný program zubné lekárstvo na letný 

semester AR 2016/2017, v ktorom budú prebiehať štátne skúšky z predmetov 

chirurgia a vnútorné choroby. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. v zastúpení doc. RNDr. E. Halašovej, PhD.  

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosti o zanechanie 

štúdia na JLF UK: 

- H. Kojarabyan, 4Vla, 

- C. Bjelke, 4Vla,  

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť vylúčenia zo štúdia 

z dôvodu nesplnenia opakovane zapísaných prerekvizitných predmetov: 

- Hanna Bryndís Heimisdóttir, 3VLa, 

- Sara Barbara Drozd, 3VLa, 

- Said Sajadullah Pacha, 4VLa. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na priznanie 

motivačných štipendií študentom JLF UK v ZS AR 2016/2017 za dosiahnuté študijné 

výsledky v AR 2015/2016 – prijaté uznesenie č. 5/17/2016, 

b) informovala, že bola podaná žiadosť o certifikáciu normy ISO 9001:2009, 

recertifikačný audit sa uskutoční 25. 11. 2016, 

c) informovala o návrhu na úpravu prílohy č. 8 vnútorného predpisu UK č. 9/2016 Úplné 

znenie vnútorného predpisu č. 1/2016 Smernice rektora UK v Bratislave, ktorou sa 

určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v Bratislave v AR 

2016/2017 v znení dodatku č. 1. Ide o doplnenie poplatku za vykonanie rozdielovej 

skúšky v rámci kompenzačného mechanizmu MŠVVaŠ SR v študijnom programe 

Zubné lekárstvo vo výške 885 € - prijaté uznesenie č. 6/17/2016, 

d) predložila návrh Špecifík JLF UK v Martine k ich uplatneniu na úrovni MŠVVaŠ SR 

pri rozdeľovaní finančných prostriedkov ŠR na rok 2017 prostredníctvom RUK – 

prijaté uznesenie č. 7/17/2016, 

e) informovala, že na účet JLF UK bola poukázaná dotácia určená na valorizáciu platov 

pre vysokoškolských učiteľov od 1. 9. 2016, 

f) informovala, že vzhľadom na blížiaci sa koniec rozpočtového roka 2016  a  nízke 

čerpanie finančných prostriedkov pridelených na Granty UK bola zamestnancom JLF 

UK zaslaná výzva, aby venovali zvýšenú pozornosť dočerpaniu financií. Nedočerpané 

prostriedky máme povinnosť vrátiť na RUK – prijaté uznesenie č. 8/17/2016, 

g) informovala, že AKAS získala dotáciu z Fondu na podporu umenia na akvizíciu 

knižničného fondu vo výške 1500 €, 

h) informovala, že od 1. 1. 2017 sa mení výška minimálnej mzdy na 435 €/mesiac, resp. 

2,50 €/h, 

i) informovala, že boli aktualizované zmluvy o obchodnom zastúpení pri vyhľadávaní 

záujemcov – uchádzačov o vysokoškolské štúdium na JLF UK v študijnom programe 

všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom, 

j) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie zápisnicu zo zasadnutia 

koordinačného výboru študentov JLF UK v Martine zo dňa 27. 10. 2015, 

k) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na vybudovanie 

letnej terasy University Café, 

l) informovala, že Úrad vládneho auditu vydal rozhodnutie o zastavení správneho 

konania vo veci porušenia finančnej disciplíny uložené Správou finančnej kontroly 

v súvislosti s poskytnutým NFP na projekt „Zubné lekárstvo – nový študijný program 

na JLF UK v Martine“, 
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m) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie záznam z kontroly operatívnej 

evidencie pohľadávok a záväzkov, 

n) informovala o potrebe finančných prostriedkov z účelovej dotácie na rok 2017 pre 

doktorandov JLF UK v Martine, ktorí boli prijatí na štúdium pred 1. 9. 2012 a na 

ktorých sa prideľuje účelový dotácia z MŠVVaŠ SR, 

o) informovala, že sa s účinnosťou od 1. 12. 2016 zvyšuje výška stravného, ktoré sa 

poskytuje pri pracovných cestách, 

p) informovala o termíne ďalšieho stretnutia k problematike prepojenia systémov AIS 2 

a FS SOFIA, ktoré sa uskutoční 9. 11. 2016, 

q) informovala, že bol vydaný Príkaz rektora UK č. 6/2016, ktorý upravuje vykonanie 

dohľadu na Rektoráte UK nad ochranou osobných údajov spracúvaných v súlade so 

zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. J. Danko, CSc. 

a) informoval, že na základe ukončenia Vládneho auditu č. A798, K4446, ktorý na JLF 

UK vykonávala spoločnosť KPMG bol identifikovaný nedostatok v rámci projektu 

BioMed Martin (penalizácia Lambde Life za oneskorené dodanie predmetu kúpnej 

zmluvy. Zisteným nedostatkom bol príjem z penalizácie, ktorý nie je príjmom JLF 

UK, ale príjmom MŠVVaŠ SR). 

 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala, že dňa 30. novembra 2016 sa uskutoční 3. ročník podujatia MedGAMES 

2016, ktoré organizuje Martinský klub medikov. 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 

V Martine dňa   11. 11. 2016 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


