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Z á p i s n i c a  č. 19/2016 

zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 28. novembra 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní: prof. MUDr. J. Danko, CSc.,  doc. RNDr. E. Halašová, PhD., 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: 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 14. novembra 2016 a konštatoval, že všetky uznesenia sú splnené alebo sa priebežne 

plnia.  

 

K bodu 2) 

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

a) podal informácie z pracovnej cesty v Bielorusku, kde sa dojednávala spolupráca a bola 

podpísaná dohoda o spolupráci v oblasti vedecko-výskumnej činnosti a memorandum 

o porozumení pre bilaterálnu spoluprácu v oblasti výskumu a vzdelávania medzi JLF 

UK v Martine a Vitebskou štátnou lekárskou univerzitou. 

 

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 s impakt faktorom: doc. MUDr. T. Baškovi, PhD., doc. RNDr. E. 

Halašovej, PhD., MUDr. P. Žiakovi, PhD., Ing. P. Hnilicovej, PhD., 

b) informoval, že žiadateľom o grant VEGA boli zaslané vstupné výsledky hodnotenia 

projektov VEGA so začiatkom riešenia v roku 2017, 

c) informoval, že bola riešiteľom projektov zaslaná informácia o povinnosti podať 

aktualizácie riešiteľských kolektívov na rok 2017 v termíne do 9. 12. 2016 na RVVČ   

d) informoval, že bola riešiteľom projektov VEGA zaslaná informácia o povinnosti 

podať záverečné správy za celé obdobie riešenia projektu v termíne do 14. 1. 2017 na 

RVVČ, 

e) informoval, že bola riešiteľom projektov VEGA zaslaná informácia o povinnosti 

podať finančné správy v termíne do 17. 1. 2017 na RVVČ, 

f) informoval, že bola riešiteľom projektov KEGA zaslaná informácia o povinnosti 

ukončiť riešenie projektov formou  záverečných oponentúr dňa 10. 1. 2017, 

g) informoval, že sa pripravuje program na zasadnutie VR JLF UK, ktoré sa uskutoční 8. 

12. 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. M. Zelieskovú, doktorandku 

dennej formy v študijnom odbore vnútorné choroby (pred DS) 

pôvodný názov: „Mechanizmus imunitnej tolerancie pri vzniku alergických 

ochorení“, 

navrhovaný názov: „Nové markery zápalu pri vzniku bronchiálnej astmy v detskom 

veku“, 

b) informoval, že na Rektorát UK bol zaslaný akreditačný spis študijného programu 

urológia o adresovanie žiadosti Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky na 

posúdenie študijného programu urológia v dennej a externej forme na Univerzite 

Komenského v Bratislave Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine,  

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 
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- menovanie MUDr. T. Mančíkovej, diabetologičky, Nemocnica A. Leňa Humenné, 

a. s., pracovisko Medzilaborce, za školiteľku pre lekárov zaradených do 

špecializačného štúdia v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, 

- menovanie MUDr. J. Valentoviča, primára, Detská klinika ÚVN SNP 

Ružomberok, za školiteľa pre lekárov zaradených do  špecializačného štúdia 

v odboroch pediatria a pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa,  

- menovanie doc. MUDr. I. Valočíkovej, PhD., docentky, I. interná klinika LF UPJŠ 

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

vnútorné lekárstvo (vrátane spoločného internistického kmeňa a internistickej časti 

prípravy v odbore všeobecné lekárstvo). 

d)   predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- zrušenie zaradenia MUDr. G. Rakickej zo špecializačného štúdia v odbore 

vnútorné lekárstvo z dôvodu svojho trvalého pobytu v zahraničí, na území SR 

nevykonáva odborné zdravotnícke činnosti, 

e) informoval, že dňa 21. 11. 2016 bol doručený požadovaný transfer  finančných 

prostriedkov na zabezpečenie refundácie nákladov zdravotníckych zariadení 

zapojených do rezidentského programu na tretí štvrťrok 2016, 

f) informoval, že Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie ZP pripravuje žiadosti o opätovnú 

akreditáciu štyroch špecializačných študijných programov pre zdravotnícke povolanie 

lekár: patologická anatómia, otorinolaryngológia, pediatrická endokrinológia, 

diabetológia a poruchy látkovej premeny a výživy, pediatrická gastroenterológia, 

hepatológia a výživa, 

g) informoval, že stále prebiehajú jednania ohľadom Rezidentského programu MZ SR 

a spôsobe jeho financovania v roku 2017. 

 

doc. MUDr. D. Mištuna, PhD. 

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

komisií pre vypísané výberové konania: funkčné miesto profesora v študijnom odbore 

normálna a patologická fyziológia na Ústave patologickej fyziológie JLF UK, funkčné 

miesto docenta v študijnom odbore lekárska, klinická a farmaceutická biochémia na 

Ústave lekárskej biochémie JLF UK, funkčné miesto docenta v študijnom odbore 

chirurgia na Klinike hrudníkovej chirurgie JLF UK a UNM, pracovné miesto lektora 

na Urologickej klinike JLF UK a UNM na kratší pracovný čas - prijaté uznesenie č. 

1/19/2016. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD.  

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť P. Pradovej, študentky 6. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o prerušenie štúdia zo zdravotných dôvodov na dobu jedného roka, 

- žiadosť D. Vargovej, študentky 4. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o prerušenie štúdia zo zdravotných dôvodov na dobu jedného roka, 

b) predložila a Vedenie JLF UK na základe stanoviska garanta predmetu neodporučilo 

dekanovi schváliť: 

- žiadosť A. Martincovej, študentky 1. ročníka študijného programu zubné 

lekárstvo o uznanie skúšky z predmetu Lekárska chémia pre zubné lekárstvo, 

ktoré vykonala na 1.LF UK v Prahe, 

c) informovala o výsledkoch retenčných testov, ktoré písali študenti 3. a 6. ročníka 

študijného programu všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku slovenskom a anglickom, 

d) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť Hodnotiacu správu 

pedagogickej činnosti JLF UK v Martine za rok 2016 a predložiť ju na najbližšie 

zasadnutie VR JLF UK v Martine – prijaté uznesenie č. 2/19/2016, 
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e) informovala, že bol AS UK v Bratislave schválený Dodatok č. 3 k vnútornému 

predpisu č. 8/2013 Študijný poriadok UK v Bratislave, 

f) informovala, že 30. 11. 2016 sa uskutoční pre študentov 6. ročníka regrutačná aktivita, 

ktorú organizuje Ministerstvo obrany SR, 

g) postúpila informáciu od prorektorky UK o centrálnej elektronickej prihláške 

s popisom jej funkčnosti. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD.  

a) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie: 

- oznam Linda Thuy Dieu Ngo, 1VLa TW program o zanechaní štúdia na JLF 

UK, 

- oznam Christina Harmen, 1VLa TW program o zanechaní štúdia na JLF UK, 

- oznam Christian Eide Lie, 4VLa o zanechaní štúdia na JLF UK. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala, že bol vydaný vnútorný predpis č. 18/2016 Smernica rektora UK 

o vypracovaní požiarnych identifikačných kariet na UK, 

b) informovala, že na základe rozhodnutia dekana fakulty boli z Fondu dekana rozpísané 

finančné prostriedky na vyplatenie odmien za dosiahnuté výsledky práce v 2. polroku 

2016, 

c) informovala, že aj v roku 2016 sa na návrh ZO OZ PŠVVaŠ SR zakúpili 

z prostriedkov sociálneho fondu stravovacie poukážky, ktoré sa v súčasnosti 

distribuujú medzi zamestnancov, 

d) informovala, že MŠVVaŠ SR vydalo ciele národného programu rozvoja výchovy 

a vzdelávania pre oblasť VŠ, 

e) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie prehľad zariadení na zabezpečenie 

zálohovania – napájanie el. energiou v objekte BioMed, 

f) informovala o dodaní kníh „Turiec a Kremnicko z neba“, ktoré sa budú prideľovať pri 

podujatiach organizovaných pracoviskami, fakultou popr. študentmi, 

g) informovala, že sa podarilo uzavrieť problematiku zhotovenia plášťov s logom JLF 

UK pre študentov 1. ročníka, Vedenie JLF UK odporučilo zrealizovať obstaranie 

plášťov v počte cca 1000 ks (t.j. aj na nasledujúci rok vrátane rezervy určenej na 

predaj), 

h) informovala, že 25. 11. 2016 vykonali na JLF UK v Martine audítori z PQM 

recertifikačný audit, JLF UK bude na základe výsledkov auditu udelený certifikát 

manažérstva kvality aj na ďalšie obdobie, 

i) informovala o spôsobe účtovania nákladov súvisiacich s nákupom zahraničných 

časopisov v roku 2017 na ťarchu konkrétnych pracovísk – prijaté uznesenie č. 

3/19/2016, 

j) informovala a Vedenie JLF UK odporučilo z dotácie určenej pre študentov so 

špecifickými potrebami zakúpiť potreby do jedálne (ohrevné nádoby, ohrevné kúpele 

a kuchynský riad), tlačiareň s tonermi a čítačky kníh, 

k) informovala o uzavretí problematiky posudzovania sťažností dvoch študentiek JLF 

UK v Martine s výsledkom po prešetrení ako neopodstatnené sťažnosti, 

l) predložila a Vedenie JLF UK podporilo návrh na nákup marketingových predmetov 

s logom fakulty – prijaté uznesenie č. 4/19/2016, 

m) predložila návrh a Vedenie JLF UK odporučilo uskutočniť Vianočné stretnutie 

zamestnancov JLF UK v Martine dňa 21. 12. 2016. 
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K bodu 5) 

prof. MUDr. J. Danko, CSc. 

a) informoval o návrhu vytvoriť nové výučbové bázy JLF UK so súkromnými 

ambulanciami.  

 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala, že očná klinika UVEA Mediklinik, ako partner a sponzor vedomostnej 

súťaže študentov MedGames 2016, ponúka možnosť zamestnancom JLF UK 

bezplatne si zmerať hodnoty dioptrií a očného tlaku vo svojom stánku, ktorý sa bude 

nachádzať dňa 30. novembra 2016 od 08.00 do 16.00 v Akademickom informačnom 

centre. 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

V Martine dňa   30. 11. 2016 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


