
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. 6/2016 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 21. marca 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní: prof. MUDr. J. Danko, CSc., Ing. Ľ. Červeňová,  doc. RNDr. E. Halašová, 

PhD., prof. MUDr. P. Galajda, CSc., prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc., doc. 

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

Ospravedlnený: doc. MUDr. O. Osina, 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 

Ospravedlnený: L. Briš 
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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 7. marca 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, že Univerzita Komenského v Bratislave plánuje natočiť propagačné video 

o Univerzite Komenského v Bratislave a o všetkých jej súčastiach, 

b) informoval o súťaži pre mladých nadaných vedcov s názvom Danubius Young 

Scientist Award, 

c) informoval členov Vedenia JLF UK o TOP 20 medikov, ktorí sa zúčastnia finále 

súťaže Medik roka 2016. Za JLF UK v Martine do finále postúpili 4 študenti (Z. 

Horváthová, A. Bobčáková, K. Varga a Ľ. Myslíková). 

 

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: MUDr. M. Kozárovi, 

MUDr. M. Samošovi, PhD., 

b) informovala o výzve na podávanie žiadostí o dotácie VEGA a KEGA na rok 2017, 

predkladanie žiadostí na RVVČ - do 26. 4. 2016, 

c) informovala o predložení 3 návrhov na Cenu Literárneho fondu za pôvodné vedecké 

alebo odborné knižné dielo: 

- doc. MUDr. Milan Dragula, PhD., mim. prof. - Detská chirurgia, 

- PhDr. Mária Bujalková, CSc. – Terminologia Medica Latina, 

- prof. MUDr. Michal Drobný, DrSc. – Neurology Textbook. Reference Text and 

Study Guide.  

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť žiadosť Mgr. I. Medveďovej, doktorandky dennej formy štúdia o predčasné 

ukončenie prerušenia a opätovný nástup na doktorandské štúdium od 1. 4. 2016 

z dôvodu zlepšenia zdravotného stavu, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. A. Gábora, všeobecného lekára pre dospelých Košice, za 

školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore všeobecné 

lekárstvo na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. M. Dostála, primára interného oddelenia NsP Nové Mesto nad 

Váhom, n. o., za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v 

odbore vnútorné lekárstvo na JLF UK v Martine,  

c) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

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

otorinolaryngológia z dôvodu záujmu pokračovať v špecializačnej príprave na 

inej vzdelávacej ustanovizni, 
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- vyradenie MUDr. D. Dúbravovej z evidencie zaradených účastníkov v odbore 

detská chirurgia z dôvodu záujmu pokračovať v špecializačnej príprave na inej 

vzdelávacej ustanovizni, 

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

detská chirurgia z dôvodu záujmu pokračovať v špecializačnej príprave na inej 

vzdelávacej ustanovizni, 

- vyradenie MUDr. E. Pahuli z evidencie zaradených účastníkov v odbore 

gynekológia a pôrodníctvo z dôvodu záujmu pokračovať v špecializačnej 

príprave na inej vzdelávacej ustanovizni, 

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

vnútorné lekárstvo z dôvodu záujmu pokračovať v špecializačnej príprave 

v odbore kardiológia na inej vzdelávacej ustanovizni, 

- vyradenie Bc. L. Duongovej z evidencie zaradených účastníkov v odbore 

ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie z dôvodu nedodržania 

ustanovení zmluvy o zabezpečení špecializačného štúdia. 

 

doc. MUDr. Dušan 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 

vnútorné choroby na Klinike telovýchovného lekárstva JLF UK a UNM, funkčné 

miesto profesora v študijnom odbore biológia na Ústave lekárskej biológie JLF UK, 

funkčné miesto profesora v študijnom odbore lekárska, klinická a farmaceutická 

biochémia v Martinskom centre pre biomedicínu, funkčné miesto profesora 

v študijnom odbore ošetrovateľstvo na Ústave ošetrovateľstva JLF UK, funkčné 

miesto docenta v študijnom odbore ošetrovateľstvo na Ústave ošetrovateľstva JLF 

UK, funkčné miesto docenta v študijnom odbore biológia na Ústave lekárskej biológie 

JLF UK – prijaté uznesenie č. 1/6/2016. 

 

doc. MUDr. Renata Péčová, PhD. 

a) informovala o príprave listov pre uchádzačov potvrdzujúcich prijatie prihlášky na JLF 

UK a zaslaní syláb uchádzačom pre všetky študijné programy. Prijímacie skúšky pre 

študijný program všeobecné lekárstvo sa budú konať v dňoch 6. – 8. 6. 2016, pre 

študijný program zubné lekárstvo 9. 6. 2016 a pre nelekárske študijné programy 9. 6. 

2016. Náhradný termín pre všetky študijné programy sa bude realizovať v súlade 

s Vnútorným predpisom č.9/2015 – Podmienky prijatia na štúdium študijných 

programov 1. stupňa, spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre akademický 

rok 2016/2017 dňa 10. 6. 2016 – prijaté uznesenie č. 2/6/2016, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť harmonogram zápisov pre 

AR 2016/2017 – prijaté uznesenie č. 3/6/2016. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD.  

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť I. Bjørnstad, 

študentky 5. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku 

anglickom o umožnenie substitúcie výučby vymeškanej  z dôvodu choroby, 

b) informovala o dodatočnej výzve na stáž pre aktuálne prebiehajúci akademický rok 

2015/2016 v rámci programu Erasmus+, 

c) informovala, že OMV RUK vyhlásilo pre študentov súťaž „Vytvor propagačný plagát 

na tému Erasmus+“. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala, že bola JLF UK v Martine pridelená dotácia na mesiac marec 2016,  
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b) informovala, že APVV pridelila finančné prostriedky na pokračujúce projekty v roku 

2016, 

c) predložila návrh metodiky rozpisu dotácie pracoviskám a účelovým zariadeniam na 

rok 2016, rozpis dotácie ŠR na programy, podprogramy do úrovne položiek 

a podpoložiek, použitie finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných 

zdrojov JLF UK na rok 2016 a rozpočet výnosov a nákladov na rok 2016 – prijaté 

uznesenie č. 4/6/2016, 

d) informovala, že bola podpísaná rámcová dohoda medzi UK v Bratislave 

a spoločnosťou LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. pre predmet zákazky „Zabezpečenie 

poskytovania stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok“, 

e) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť predbežnú kalkuláciu 

príjmov a výdavkov na prijímacie skúšky pre AR 2016/2017 – prijaté uznesenie č. 

5/6/2016, 

f) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie návrh požiadaviek Rady VŠ na 

zapracovanie do programového vyhlásenia Vlády SR a priorít MŠVVaŠ SR na 

najbližšie obdobie, 

g) informovala, že Výskumná agentúra kontroluje podlimitnú zákazku s názvom 

„Zhotovenie diela: Knižnično-informačné, výpočtové a simulačné stredisko JLF UK 

Martin“ pre projekt pod názvom „Vybudovanie knižnično-informačného, výpočtového 

a simulačného výučbového centra a modernizácia IKT na JLF UK v Martine, 

h) predložila návrh na zapojenie AKAS do projektu, ktorý vyhlasuje Fond na podporu 

umenia – akvizícia knižničného fondu vrátane 5 % finančnej spoluúčasti (cca 100 €) – 

prijaté uznesenie č. 6/6/2016, 

i) predložila návrh, aby riešitelia projektov plánovali pri podávaní nových žiadostí aj 

finančné prostriedky na úhradu režijných (prevádzkových) nákladov fakulty. Vedenie 

JLF UK odporučilo dekanovi zaslať informáciu vedecko-pedagogickým 

zamestnancom – prijaté uznesenie č. 7/6/2016. 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

a) poveril tajomníčku JLF UK Ing. Červeňovú prípravou vyhlásenia novej obchodnej 

verejnej súťaže na predaj nehnuteľností vo vlastníctve UK nachádzajúce sa na ul. 

Sklabinská 26 a ul. Kalinčiakova vo Vrútkach – prijaté uznesenie č. 8/6/2016, 

b) informoval o súčasnom stave súdneho jednania medzi UK v Bratislave a spoločnosťou 

Metrostav SK, a. s. vo veci zaplatenia indexov. 

 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 

 

V Martine dňa   31. 03. 2016 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


