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Z á p i s n i c a  č. 8/2016 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 18. apríla 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 
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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 4. apríla 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 a Vedenie odporučilo dekanovi oceniť formou udelenia mimoriadneho 

štipendia študentku 5. ročníka na JLF UK v Martine Z. Horváthovú za úspešnú 

reprezentáciu JLF UK v 2. ročníku súťaže Medik roka 2016, 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť PhDr. M. 

Bujalkovej, CSc. o vypísanie výberového konania na obsadenie pracovného miesta 

odborného asistenta na Ústav cudzích jazykov JLF UK v Martine, 

c) predložil návrh na spoluprácu s FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, 

d) podal informácie zo zasadnutia Kolégia rektora UK konaného dňa 11. 4. 2016 

týkajúce sa najmä: formy diplomov, webstránky UK a jej súčastí v anglickom jazyku, 

e) predložil zoznam odporúčaní k príjmu, evidencii, skladovaní, spotrebe a likvidácii 

chemikálií a spotrebného materiálu pre výskum a vývoj – prijaté uznesenie č. 

1/8/2016 a č. 2/8/2016. 

 

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. Ing. Z. Tatarkovej, 

PhD., MUDr. A. Šujanskej, PhD., MUDr. I. Žilovi, PhD., MUDr. M. Samošovi, PhD., 

prof. MUDr. A. Čalkovskej, DrSc. 

b) informovala o pridelení Grantov UK na rok 2016, z 58 podaných žiadostí schválených 

32, dotácia vo výške 30 470 eur, 

c) informovala o plánovanom školení zástupcu BMJ pre zamestnancov a študentov 

fakulty na pôde JLF UK dňa 5.5.2016, 

d) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť nomináciu MUDr. M. 

Janíka, PhD. a MUDr. M. Samoša, PhD. na Danubius Young Scientist Award – 

prijaté uznesenie č. 3/8/2016, 

e) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť termíny zasadnutí 

Vedeckej rady JLF UK v Martine – prijaté uznesenie č. 4/8/2016.  

 

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. T. Šimurdu, doktoranda 

dennej formy štúdia v študijnom odbore 7.1.4. vnútorné choroby (pred ODP)  

pôvodný názov: „Národný register trombofilných stavov“ 

navrhovaný názov: „Komplexná diagnostika a manažment liečby vrodených 

porúch fibrinogénu“, 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť predsedu ŠVOČ 

RNDr. Michala Šimeru, PhD. o návrh finančných odmien pre víťazov sekcií ŠVK 

2016 – prijaté uznesenie č. 5/8/2016, 
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c) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť MUDr. G. 

Špánikovej o súhlas zo zahraničným študijným pobytom v termíne od júna 2016 do 

augusta 2015 na Klinike plastickej chirurgie UN v Padove v Taliansku, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. J. Zachara, primára interného oddelenia Všeobecná nemocnica 

Rimavská Sobota, za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v 

odbore vnútorné lekárstvo (resp. spoločný internistický kmeň a internistickú časť) 

na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. Z. Holečkovej, všeobecnej lekárky pre dospelých MEDONI, s. 

r. o. Sľazany, za školiteľku pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v 

odbore všeobecné lekárstvo na JLF UK v Martine,  

- menovanie MUDr. P. Halusky, lekára, Martinské bioptické centrum, s. r. o., 

prevádzka Žilina, za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v 

odbore patologická anatómia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. D. Köröncziho, lekára, Všeobecná nemocnica Žiar nad 

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

gastroenterológia na JLF UK v Martine, 

e) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť vyradenie MUDr. R. 

Tancošovej z evidencie špecializačného štúdia v odbore klinická imunológia a 

alergológia z dôvodu záujmu pokračovať v špecializačnej príprave na inej vzdelávacej 

ustanovizni, 

f) informoval, že na zasadnutí AK MZ SR dňa 13. 04. 2016 boli schválené žiadosti JLF 

UK o akreditáciu/opätovnú akreditáciu špecializačných študijných odborov pre 

zdravotnícke povolanie lekár: ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, pediatrická 

intenzívna medicína a pediatrická urológia. 

 

doc. MUDr. Renata Péčová, PhD.  

a) informovala o záveroch zo zasadnutia Pedagogickej komisie pre študijné programy 

všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo dňa 6. 4. 2016, 

b) informovala o záveroch zo zasadnutia Pedagogickej komisie pre nelekárske študijné 

programy dňa 7.4.2016, 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť študijné plány pre študijné 

programy všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo pre AR 2016/2017 – prijaté 

uznesenie č. 6/8/2016, 

d) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť študijné plány pre 

nelekárske študijné programy pre AR 2016/2017 – prijaté uznesenie č. 7/8/2016, 

e) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na stanovenie 

a schválenie ďalších termínov v harmonograme AR 2016/2017 po úprave termínov 

štátnych skúšok v nelekárskych študijných programoch, 

f) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na zloženie komisií 

štátnych skúšok pre AR 2016/2017 pre všetky študijné programy realizované na JLF 

UK – prijaté uznesenie č. 8/8/2016, 

g) predložila a Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť návrh pre garantov 

povinne voliteľných predmetov, aby pred začiatkom akademického roka 2016/2017 

stanovili limit počtu študentov nimi garantovaného predmetu, 

h) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi zaslať rektorovi UK žiadosť 

o zmenu študijného programu uchádzačky Márie Beňovej zo študijného programu 

zubné lekárstvo na študijný program všeobecné lekárstvo zo zdravotných dôvodov,  

i) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosti o vykonanie 

prijímacej skúšky bez maturitného vysvedčenia podľa § 58 zákona o vysokých 

školách, 
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j) predložila a Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť žiadosť o stanovenie 

osobitných podmienok na vykonanie prijímacej skúšky  – uchádzač so špecifickými 

potrebami Alex Birčák, 

k) informovala o aktuálnych zverejnených zmluvách na letné praxe pre študentov 

študijného programu všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo, 

l) informovala o zmluve o vykonaní praxe v „IKEM“. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD.  

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť o odklad 

odovzdania diplomovej práce a umožnenie obhajoby práce mimo harmonogramu 

v akademickom roku 2016/2017 – v zimnom semestri pre študentky 6. ročníka 

študijného programy všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom I. Rytter a M. 

Vinsnesbakk, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť študentky Iryna 

Liubchak zo Sumy State University, Ukrajina o jednosemestrálny študijný pobyt 

v rámci programu SAIA, 

c) predložila a Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť žiadosť o akceptáciu 

prof. Sherein Saied z Cairo University o 3- mesačný pobyt na výučbu Patológie, ktorá 

žiada o štipendium  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, 

d) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť o povolenie 

zahraničnej služobnej cesty prof. MUDr. Dušana Meška, PhD. v rámci projektu 

LLP/PRIDE  do Ríma v dňoch 17. až 20. 5. 2016. 
 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala, že bola JLF UK v Martine pridelená dotácia na mesiac apríl 2016,  

b) informovala o úprave dotácie na projekty KEGA na program 077 12 05, FK 09702, 

c) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie rozhodnutie o prerušení konania vo 

veci vládneho auditu na projekt Zubné lekárstvo - nový študijný program na JLF UK v 

Martine , 

d) predložila a Vedenie JLF UK zobalo na vedomie záznam o vykonaní vnútornej 

kontroly na JLF UK v Martine (kontrola platieb študentov študujúcich v jazyku 

anglickom) v súlade s Plánom kontrolnej činnosti na rok 2016, 

e) informovala o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností vo 

vlastníctve UK nachádzajúce sa na ul. Sklabinská 26 a na ul. Kalinčiaka vo Vrútkach, 

f) informovala o ukončení nájomného vzťahu s Ranch Amadeus, s. r. o. po uplynutí 

doby, na ktorú bol dohodnutý podľa Nájomnej zmluvy č. IV/2/13/JLF, 

g) predložila žiadosť OZPŠaV na Slovensku o podporu protestného pochodu dňa 19. 4. 

2016. Cieľom protestu je prehodnotenie Programového vyhlásenia vlády SR v oblasti 

financovania školstva a vedy na Slovensku, 

h) informovala, že sa hromadia žiadosti na uskutočnenie exkurzií študentov základných 

a stredných škôl na pôde JLF UK v Martine. Vedenie JLF UK problematiku 

prerokovalo a odporučilo, aby podmienkou na ich uskutočnenie bol súhlas udelený 

príslušným vedúcim pracoviska; v prípade, ak je záujem o organizovanú exkurziu len 

na jednom pracovisku vybavuje ju priamo vedúci pracoviska; v prípade, ak je záujem 

o organizovanú exkurziu na viacerých pracoviskách je potrebné vyžiadať súhlas 

prostredníctvom sekretariátu dekana/tajomníka – prijaté uznesenie č. 9/8/2016, 

i) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na úpravu cien za 

ubytovanie vo VI pri JLF UK v Martine (úprava sa týka cien dlhodobého ubytovania 

hostí fakulty a ostatnej verejnosti a cien ubytovania pre študentov-samoplátcov) – 

prijaté uznesenie č. 10/8/2016, 
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j) informovala, o tom že v poslednej dobe sa častejšie vyskytujú prípady, kedy 

zamestnanec na zahraničnú pracovnú cestu nenastúpi z rôznych dôvodov. Vedenie 

JLF UK odporučilo, aby všetky náklady súvisiace so zrušenou pracovnou cestou 

znášal zamestnanec, s výnimkou nenastúpenia na cestu z vážnych zdravotných 

a osobných dôvodov – prijaté uznesenie č. 11/8/2016,  

k) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na vyradenie  310 

časopisov z čiastkovej knižnice AKASu a 3 307 kníh z fondu AKAS a čiastkových 

knižníc JLF UK (neaktuálnosť, resp. poškodenie knižničného fondu), 

l) informovala o návrhu ZO OZ PŠVVaŠ k metodike rozdelenia finančných prostriedkov 

určených na úpravu funkčných platov pre nepedagogických zamestnancov JLF UK 

v Martine. 
 

K bodu 5) 

prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. 

a) informovala, že sa pripravujú dve zmluvy o zriadení spoločných pracovísk so SAV 

Bratislava. 

 

Ing. Ľubica Červeňová 

a) informovala o priebehu 20. ročníka Martinského fonendoskopu. 

 

doc. MUDr. Renata Péčová, PhD. 

a) predložila žiadosti o spoluprácu v oblasti pracovných príležitostí pre študentov 

(Medicínsky personál, HR Intern) s návrhom, aby tieto informácie boli priamo 

distribuované študentom, 

b) informovala o spolupráci študentov JLF UK s Univerzitou tretieho veku. 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 

 

V Martine dňa   22. 04. 2016 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


