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Z á p i s n i c a  č. 20/2016 

zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 12. decembra 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Čalkovská, DrSc., doc. MUDr. R. Péčová, PhD., Ing. Ľ. Červeňová, doc. 

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

Ospravedlnená: prof. MUDr. P. Galajda, CSc.  

  

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 

K bodu 1) 

Dekan JLF UK vykonal kontrolu uznesení zo zasadania Vedenia JLF UK konaného 

dňa 28. 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) informoval o príprave 2. etapy rekonštrukčných prác na Malej Hore 4 vrátane 

vybudovania relaxačného centra, 

b) informoval, že sa pripravuje zmluva na kúpu pozemkov v lokalite Malá Hora, návrh 

zmluvy je na pripomienkovaní na Oddelení legislatívy a právnych služieb RUK, 

c) predložil návrh na vypracovanie jednotných pravidiel resp. zásad odmeňovania 

zamestnancov fakulty z prostriedkov JLF UK. Vedenie JLF UK odporučilo vyzvať 

zamestnancov o možnosť predkladať návrhy kritérií, ktoré by mali byť v zásadách 

odmeňovania zapracované, 

d) informoval o záujemcovi o krátkodobý prenájom a tiež o predbežnom záujme na kúpu 

nehnuteľnosti na Sklabinskej. 

 

K bodu 3) 

prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na udelenie Ceny  

dekana za práce s impakt faktorom: prof. MUDr. B. Sániovej, PhD., doc. MUDr. T. 

Baškovi, PhD., MUDr. M. Samošovi, PhD., RNDr. T. Matákovej, PhD., 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh termínov  zasadnutí 

Vedeckej rady JLF UK(30. marec 2017 a 22. jún 2017) – prijaté uznesenie č. 

1/20/2016. 

 

prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc. v zastúpení prof. MUDr. P. Galajdu, CSc. 

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

schváliť: 

- žiadosť MUDr. Zuzany Mazancovej, doktorandky dennej formy štúdia v 

študijnom odbore vnútorné choroby o ukončenie doktorandského štúdia bez 

udania dôvodu, 

- žiadosť MUDr. Marianny Lajčiakovej, doktorandky externej formy štúdia v 

študijnom odbore anestéziológia a resuscitácia o ukončenie doktorandského štúdia 

bez udania dôvodu, 

- žiadosť prof. MUDr. Jána Švihru, PhD., školiteľa MUDr. Jána Šulgana, 

doktoranda externej formy štúdia v študijnom odbore chirurgia o ukončenie 

doktorandského štúdia z dôvodu nesplnenia podmienok Študijným poriadkom, 

- žiadosť MUDr. Veroniky Bartošovej, doktorandky dennej formy štúdia v 

študijnom odbore vnútorné choroby o ukončenie doktorandského štúdia po 

prerušení z dôvodu nástupu na druhú materskú a rodičovskú dovolenku, 

- zmenu školiteľa pre MUDr. Juraja Marčeka a MUDr. Lubomíra Tulinského, 

študentov externej formy štúdia v študijnom odbore chirurgia: 

pôvodný školiteľ: doc. MUDr. Julián Hamžík, PhD. 

navrhovaný školiteľ: doc. MUDr. Anton Dzian, PhD. 
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- žiadosť prof. MUDr. Miloša Tatára, CSc., vedúceho Ústavu patologickej 

fyziológie JLF UK o predĺženie zahraničného študijno-vedeckého pobytu pre 

doktorandov dennej formy štúdia v študijnom odbore normálna a patologická 

fyziológia: 

Mgr. Danica Jurčáková 

Názov inštitúcie: The Johns Hopkins University 

Trvanie: 1.2.2017 – 31.1.2018 

 

Mgr. Nikoleta Pavelková 

Názov inštitúcie: The Johns Hopkins University 

Trvanie: 1.3.2017 – 31.3.2018 

b) za oblasť ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov predložila a Vedenie 

JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. M. Kozárovej, PhD., lekárky, IV. interná klinika LF UPJŠ 

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

diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, 

- menovanie MUDr. L. Kukolíka, primára, OAIM, VN Žiar nad Hronom, za 

školiteľa pre lekárov zaradených do  špecializačného štúdia v odboroch pediatria 

anestéziológia a intenzívna medicína,  

- menovanie doc. MUDr. M. Magera, primára, Interné oddelenie, Nemocnica 

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

vnútorné lekárstvo (vrátane spoločného internistického kmeňa a internistickej časti 

prípravy v odbore všeobecné lekárstvo), 

- menovanie MUDr. I. Steinera, lekára detskej imuno-alergologickej ambulancie, 

NsP Považská Bystrica, , za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného 

štúdia v odbore klinická imunológia a alergológia, 

- menovanie MUDr. V. Rajčanovej, lekárky ambulancie klinickej imunológie 

a alergológie, DFNsP Banská Bystrica, za školiteľku pre lekárov zaradených do 

špecializačného štúdia v odbore klinická imunológia a alergológia, 

- menovanie MUDr. S. Filkora, primára Oddelenie gynekológie a pôrodníctva, NsP 

Michalovce, a. s., za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia 

v odbore gynekológia a pôrodníctvo, 

- menovanie MUDr. Š. Kvaka, primára Chirurgické oddelenie, NsP Michalovce, a. 

s., za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore 

chirurgia, 

c)   predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- zrušenie zaradenia MUDr. E. Imriškovej zo špecializačného štúdia v odbore 

otorinolaryngológia z dôvodu odchodu do zahraničia, na území SR nebude 

vykonávať odborné zdravotnícke činnosti. 

 

 

 

 

doc. MUDr. D. Mištuna, PhD. 

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť prehľad výberových konaní 

na JLF UK v roku 2017  - prijaté uznesenie č. 2/20/2016. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD.  

a) predložila na pripomienkovanie obsah výučby nového povinného predmetu 

Komunikácia v klinickej praxi 1 so zaradením do učebných plánov v letnom semestri 

4. roku štúdia a  Komunikácia v klinickej praxi 2 so zaradením do učebných plánov 

v zimnom semestri 5. roku štúdia, 
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b) informovala o príprave rozvrhov pre študijný program zubné lekárstvo, 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh harmonogramu 

akademického roka 2017/2018 – prijaté uznesenie č. 3/20/2016, 

d) informovala o využívaní prednáškovej miestnosti v EC vo štvrtok od 14.00 na odborné 

semináre (v tomto období nebude plánovaná výučba), 

e) postúpila informáciu od prorektorky UK pre študijné veci o vypisovaní termínov 

v systéme AIS. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD.  

a) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie: 

- oznam P. Kumar, 4VLa o zanechaní štúdia na JLF UK, 

- oznam U. Abida, 4VLa o zanechaní štúdia na JLF UK, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť substitúcie výučby 

z dôvodu choroby Eirik Oygarden, 2VLa, 

c) informovala o výberovom konaní na mobilitu štúdium a stáž v akademickom roku 

2017/2018 v rámci programu Erasmus+, ktoré sa bude konať dňa 23.02.2017. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala o pokynoch k predkladaniu dokladov k ročnej účtovnej závierke za rok 

2016, 

b) predložila návrh na zabezpečenie prevádzky počas vianočných sviatkov v roku 2016 – 

prijaté uznesenie č. 4/20/2016, 

c) predložila návrh požiadaviek na realizáciu akcií z kapitálových výdavkov pre roky 

2017 a 2018 – prijaté uznesenie č. 5/20/2016, 

d) predložil návrh plánu verejného obstarávania UK na rok 2017 za JLF UK v Martine – 

prijaté uznesenie č. 6/20/2016,  

e) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie pokyn tajomníka k výške príspevku 

zamestnávateľa na stravovanie formou stravných poukážok s účinnosťou od 1. 12. 

2016, 

f) informovala o o výsledkoch ankety týkajúcej sa zriadenia škôlky počas letných 

prázdnin (počet hlasov 242, z toho za 214, proti 28), 

g) informoval, že na základe požiadavky MŠVVaŠ SR boli zaslané podklady k 

zúčtovaniu zálohy na špecializované výučbové zariadenia VVŠ k 30. 11. 2016, 

h) informovala, že bol podpísaný Dodatok č. 15 k Zmluve o poskytnutí dotácie zo 

štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR na rok 2016, 

i) informovala, že dňa 5. 12. 2016 sa v rámci bežnej dotácie na december 2016 poukázali 

na účty fakúlt aj finančné prostriedky určené na vyplatenie sociálnych štipendií, 

j) informovala, že na účet JLF UK bola poukázaná dotácia na mesiac december 2016, 

k) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie: 

- záznam o vykonaní vnútornej kontroly na JLF UK v Martine v súlade s Plánom 

kontrolnej činnosti 2016 – doktorandské štúdium, 

- záznam o vykonaní vnútornej kontroly na JLF UK v Martine v súlade s Plánom 

kontrolnej činnosti 2016 – autodoprava, 

- záznam o vykonaní vnútornej kontroly na JLF UK v Martine v súlade s Plánom 

kontrolnej činnosti 2016 – školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia, 

resp. súbežné štúdium študentov všetkých foriem štúdia, 

l) informovala, že bola podpísaná Zmluva o dielo medzi UK v Bratislave a spoločnosťou 

SKLODAX aktiv, s. r. o. pre predmet zákazky „Sklenárske práce – zasklievanie okien, 

dverí a sklenených výplní“, 
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m) informovala, že bola podpísaná realizačná zmluva k RD o poskytnutí služieb medzi 

UK v Bratislave a spoločnosťou ZSE Energia, a. s. pre predmet zákazky „dodávka 

plynu“, 

n) predložila žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

Vedenie JLF UK uvedenú žiadosť zobralo na vedomie, 

o) informovala o úprave neúčelovej dotácie podľa výkonu vo výskumnej činnosti 

v zmysle Dodatku č. 10 k dotačnej zmluve na rok 2016, 

p) informovala o úprave dotácie v zmysle metodiky na rok 2016 – rozpis nerozdelenej 

časti dotácie na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť – po verifikácii 

vstupných údajov na umeleckú činnosť podľa Dodatku č. 12 k dotačnej zmluve na rok 

2016, 

q) informovala, že na účet JLF UK bola pripísaná dotácia z Nórskeho finančného 

mechanizmu, 

r) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi vykonať odvod do Štipendijného 

fondu JLF UK vo výške 20 % a odvod do Fondu rektora UK vo výške 3 % zo 

školného študentov za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia, resp. za súbežné štúdium 

v AR 2016/2017 – prijaté uznesenie č. 7/20/2016. 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 

 

V Martine dňa   10. 1. 2017 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


