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Z á p i s n i c a  č. 4/2016 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 23. februára 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní: prof. MUDr. J. Danko, CSc., doc. MUDr. O. Osina, PhD., Ing. Ľ. Červeňová,  

doc. RNDr. E. Halašová, PhD., prof. MUDr. P. Galajda, CSc., prof. MUDr. A. 

Čalkovská, DrSc. 

Ospravedlnení: doc. MUDr. R. Péčová, PhD., doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. prof. 

  

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 8. februára 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 požiadavku P. Moshtaghiho o poskytnutie informácií o štúdiu na JLF UK v 

Martine, 

b) informoval, že Literárny fond vyhlasuje súťaž o najlepšie vedecké a odborné 

literatúry, 

c) predložil ponuku na prenájom priestorov prvého Slovenského inovačného úradu vo 

Fínsku, 

d) podal informácie zo stretnutia so zástupcami EIB, ktoré sa konalo na pôde JLF UK 

v Martine v dňoch 18. – 19. 2. 2016. 

 

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. Milošovi 

Jeseňákovi, PhD., MBA, doc. RNDr. Mariane Brozmanovej, PhD., doc. MUDr. Viere 

Švihrovej, CSc., MUDr. Petrovi Ďurdíkovi, PhD., MUDr. Erikovi Kúdelovi, PhD., 

b) podala informácie z konania XX. Fakultnej vedeckej konferencie JLF UK dňa 

11.2.2016, 

c) podala informácie z výjazdového zasadnutia členov komisie VEGA v dňoch 22. - 23. 

2. 2016 v hoteli Turiec, 

d) informovala, že bol zaslaný oznam o možnosti predložiť návrh na udelenie VKS IIa a I 

v termíne do 17.2.2016, neboli predložené žiadne návrhy z pracovísk, 

e) informovala, že bol vypracovaný a odoslaný Ročný výkaz o výskume a vývoji na 

Štatistický úrad SR, 

f) informovala, že Referát pre vedecko-výskumnú činnosť pripravuje podklady do 

Výročnej správy UK za rok 2015. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť: 

- žiadosť MUDr. Petra Liptáka, doktoranda dennej formy štúdia v študijnom odbore 

7.1.4. vnútorné choroby o zmenu témy dizertačnej práce (pred dizertačnou 

skúškou) 

pôvodný názov: „Vplyv liečby na agregabilitu trombocytov u IBD pacientov“ 

navrhovaný názov: „Úloha autonómneho nervového systému pri funkčných 

ochoreniach gastrointestinálneho traktu“, 

- žiadosť MUDr. D. Kružliakovej, doktorandky externej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.10. pediatria o zmenu témy dizertačnej práce (pred dizertačnou 

skúškou) 

pôvodný názov: „Kazeín špecifické IgE a IgG4 protilátky u detí s ABKM“ 
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navrhovaný názov: „Význam vyšetrenia črevnej permeability L/M testom u detí 

s non IgE alergiou na bielkoviny kravského mlieka vo vzťahu k vyšetreniu 

špecifických protilátok proti bielkovinám kravského mlieka“ 

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

Henriety Hudečkovej, PhD., MPH, garanta študijného odboru 7.4.2. verejné 

zdravotníctvo na menovanie doc. Mgr. Mariána Grendára, PhD. za školiteľa 

v študijnom odbore 7.4.2. verejné zdravotníctvo – prijaté uznesenie č. 1/4/2016, 

c) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť predsedu ŠVK, 

RNDr. M. Šimeru, PhD. o schválenie plánovaného rozpočtu na organizovanie ŠVK,  

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. O. Kollára, primára Interného oddelenia Všeobecná nemocnica 

Veľký Krtíš, za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v 

odbore vnútorné lekárstvo na JLF UK v Martine (vrátane spoločného 

internistického kmeňa a internistickej časti prípravy v odbore všeobecné 

lekárstvo), 

e) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- vyradenie MUDr. K. Szücsovej z evidencie zaradených účastníkov v odbore 

neurológia z dôvodu záujmu pokračovať v špecializačnej príprave na inej 

vzdelávacej ustanovizni, 

- vyradenie MUDr. E. Moravčíkovej z evidencie zaradených účastníkov 

v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy z dôvodu záujmu 

pokračovať v špecializačnej príprave v odbore endokrinológia na inej 

vzdelávacej ustanovizni, 

- vyradenie MUDr. Z. Václavovej z evidencie zaradených účastníkov v odbore 

ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve z dôvodu záujmu pokračovať 

v špecializačnej príprave v odbore endokrinológia na inej vzdelávacej 

ustanovizni, 

f) informoval, že JLF UK požiadala  o transfer finančných prostriedkov z rozpočtovej 

kapitoly MZ SR na prvý štvrťrok 2016 na refundáciu nákladov zmluvných 

poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v súvislosti s realizáciou rezidentského 

programu, 

g) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť nové znenie vnútorného 

predpisu – Študijný poriadok ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov – 

prijaté uznesenie č. 2/4/2016, 

h) informoval, že v dňoch 1. a 2. marca 2016 sa uskutoční odovzdávanie diplomov 

o špecializácii pre zdravotnícke povolanie lekár. 

 

doc. MUDr. Oto Osina, PhD. 

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosti o vykonanie 

skúšok zo zimného semestra v letnom semestri v AR 2015/2016, 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť M. Lenka, študenta 

4. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo o zníženie platby školného po 

nástupe po prerušení štúdia,  

c) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť harmonogram štúdia na AR 

2016/2017 – prijaté uznesenie č. 3/4/2016, 

d) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť D. Márerovej, 

študentky 3. ročníka študijného programu verejné zdravotníctvo o prerušenie štúdia na 

dobu jedného semestra, 

e) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť V. Kliačikovej, 

študentky 3. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo o prerušenie štúdia na dobu 

jedného roka, 
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f) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na vylúčenie N. 

Mikulíkovej zo štúdia na JLF UK,  

g) predložil a Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť žiadosť K. Dubeckej, 

študentky, ktorá má prerušené štúdium na LF UPJŠ a žiada o prestup na JLF UK do 3. 

ročníka študijného programu ošetrovateľstvo, 

h) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie oznam S. Feketšovej, študentky 1. 

ročníka študijného programu pôrodná asistencia o zanechaní štúdia na JLF UK. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD.  

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi zobrať na vedomie: 

- oznam E. Røisli, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – 

výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia na JLF UK a vrátení školného za 

LS AR 2015/2016, 

- oznam K. Knutsen, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

– výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia na JLF UK a vrátení školného za 

LS AR 2015/2016, 

- oznam E. Jonssona, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

– výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia na JLF UK a vrátení školného za 

LS AR 2015/2016, 

- oznam T. D. Imislunda, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia na JLF UK a vrátení 

školného za LS AR 2015/2016, 

- oznam. M. Mohammednabiho, študenta 4. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia na JLF UK, 

- oznam. L. M. Sundal, študentky 4. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia na JLF UK, 

- oznam C. H. Dim, študetky 4. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – 

výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia na JLF UK, 

- oznam E. R. Gunnarsdóttir, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia na JLF UK, 

- oznam P. M. Gabzdyla, študenta 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia na JLF UK, 

- oznam R. A. Nobisa, študenta 1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

– výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia na JLF UK, 

- oznam Y. Yufus, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – 

výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia na JLF UK, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť Ch. E. Lie, študenta 4. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – 

výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na 1 rok, 

- žiadosť M. Szelag, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

– výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na 1 rok, 

- žiadosť E. S. Schiöth, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na 1 rok, 

- žiadosť I. A. Maråka, študenta 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na 1 rok, 

- žiadosť F. J. Camara, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na 1 rok, 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na vylúčenie S. A. 

Razaqa, študenta 1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – výučba 

v jazyku anglickom, 

d) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť študentky 

Agniezsky Tronina o platbu školného za letný semester 2015/2016 v dvoch splátkach, 
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e) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosti o vykonanie 

skúšok zo zimného semestra v letnom semestri v AR 2015/2016, 

f) informovala, že výberové konanie na letné praxe v rámci Lions Austria programu na 

rakúskych klinikách a letné praxe v rámci podpísaných bilaterálnych dohôd 

o spolupráci sa uskutoční dňa 8. 3. 2016, 

g) informovala, že do výberového konania na zahraničné pobyty v rámci programu 

Erasmus+ sa prihlásilo 75 študentov, štúdium 59, stáž 11 a stáž pre absolventov 5. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie metodický pokyn č. 3/2016 

tajomníka o oprávnených osobách k podpisovaniu cestovných príkazov na upravenom 

tlačive cestovného príkazu, 

b) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie prvotnú informáciu k § 69 ods. 12 

písm. j zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov. S účinnosťou od 1. 1. 2016 sa zavádza v súlade so zákonom o DPH tzv. 

tuzemský prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác platiteľom dane 

inému platiteľovi dane, 

c) informovala, že osobou oprávnenou poučiť doktorandov JLF UK o ochrane osobných 

údajov bude referentka doktorandského štúdia p. E. Andrisová, 

d) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie usmernenie o počiatočných stavoch 

k 1. 1. 2016 a prevode obliga do roku 2016 v IS SAP, 

e) informovala, že sa spracovali podklady za JLF UK v Martine pre platovú inventúru 

zamestnancov k 1. 1. 2016, 

f) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie zápisnicu z voľby Výboru Základnej 

organizácie SČK na JLF UK v Martine, 

g) informovala, že 24. 2. 2016 otvorí p. A. Maťovčík svoju prevádzku Univerzitnej 

kaviarne v BioMede Martin, 

h) predložila a Vedenie JLF UK v Martine odporučilo dekanovi vypracovať Plán 

kontrolnej činnosti JLF UK v Martine na rok 2016 a schváliť vyhodnotenie kontrolnej 

činnosti na JLF UK v Martine za rok 2015 – prijaté uznesenie č. 4/4/2016, 

i) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie záznam o vykonaní vnútornej 

kontroly (autoparku) na JLF UK v Martine v súlade s Plánom kontrolnej činnosti na 

rok 2015, 

j) informovala, že v dňoch 26. – 28. 2. 2016 sa v priestoroch Simulačného výučbového 

centra a Akademickej knižnice JLF UK uskutoční prvý ročník Slovak SCOPH 

Weekend, 

k) predložila a Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť požiadavky pracovísk 

BioMedu na stavebné úpravy priestorov, 

l) informovala, že dňa 23. 2. 2016 navštívi JLF UK v Martine minister zahraničných vecí 

SR p. Miroslav Lajčák, 

m) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie deklaráciu Odborového zväzu 

pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a partnerských reprezentácií pôsobiacich 

v školstve, 

n) predložila návrh systému uverejňovania podujatí v úzkych novinkách na webstránke 

JLF UK v Martine – prijaté uznesenie č. 5/4/2016, 

o) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie informáciu o výsledku jednania so 

študentami kvôli úprave cien po rozhodnutí Vedenia JLF UK zo dňa 8. 2. 2016, 

p) informovala, že sa pripravujú podklady pre výber dodávateľa na zhotovenie 

informačno-orientačného systému pracovísk v BioMede a Edukačnom centre. 
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K bodu 5) 

prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc. 

a) informovala, že 14. 3. 2015 sa uskutoční zasadnutie Predsedníctva AS JLF UK v 

Martine, 

b) informovala, že 21. 3. 2015 sa uskutoční zasadnutie AS JLF UK v Martine, 

c) informovala o výzve na podporu mladých výskumníkov, 

d) informovala o realizovaní dvoch projektov v rámci BioMedu. 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 

 

V Martine dňa   26. 2. 2016 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 

 

 


