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Z á p i s n i c a  č. 11/2017 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 26. júna 2017 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prítomní: prof. MUDr. J. Danko, CSc., doc. MUDr. R. Péčová, PhD., prof. MUDr. A. 

Čalkovská, DrSc., prof. MUDr. P. Galajda, CSc., doc. MUDr. O. Osina, PhD., 

Ing. Ľ. Červeňová, prof. RNDr. E. Halašová, PhD. 

Ospravedlnený: doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. prof. 

   

Prizvaní:  doc. MUDr. V. Švihrová, CSc., predsedníčka AS JLF UK   

 L. Briš, predseda ŠČ AS 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 12. júna 2017 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 JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť o zmenu funkčnej 

štruktúry na I. internej klinike JLF UK a UNM – prijaté uznesenie č. 1/11/2017, 

a) informoval a Vedenie zobralo na vedomie možnosť podania žiadosti o vydanie 

elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka, 

b) informoval o príprave ERC projektu “A novel contact-free single-cell 

electrophysiology method applied in a bottom-up point-of-care approach to 

characterise rare and undiagnosed anaemia (CHANNELOSTICS)” v spolupráci s L. 

Kaestnerom.. 

 

K bodu 3) 

prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc. 

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

dekana za práce s impakt faktorom: prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., doc. MUDr. 

Ingrid Tonhajzerová, PhD., MUDr. Matej Stančík, PhD., MUDr. Stanislav Křivánek, 

c) informovala o postupe evidencie publikačnej činnosti v súvislosti s návrhmi na 

udelenie ceny dekana za práce publikované v časopisoch s IF. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť žiadosť MUDr. Michalovi Hennelovi, doktorandovi dennej formy štúdia v 

študijnom odbore normálna a patologická fyziológia o písanie dizertačnej práce v 

jazyku anglickom,  

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. J. Baša, primára, gastroenterologické centrum FNsP Žilina, za 

školiteľa pre lekárov zaradených alebo prijatých JLF UK do špecializačného štúdia 

v odbore gastroenterológia JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. M. Galba, primára, interné oddelenie NsP Topoľčany, FNsP 

Žilina, za školiteľa pre lekárov zaradených alebo prijatých do špecializačného 

štúdia v odbore vnútorné lekárstvo vrátane spoločného internistického kmeňa 

a internistickej časti prípravy v odbore všeobecné lekárstvo, 

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť vyradenie z evidencie 

MUDr. K. Bartkovej zo špecializačného štúdia v odbore vnútorné lekárstvo z dôvodu 

ukončenia pracovného pomeru u pôvodného navrhovateľa vzdelávania, 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť zrušenie zaradenia: 

- MUDr. B. Bánovej (rod. Franekovej) zo špecializačného štúdia v odbore 

dermatovenerológia z dôvodu výkonu odborných pracovných činností 

v zahraničí, 

- MUDr. R. Ďurčeka zo špecializačného štúdia v odbore ultrazvuk v gynekológii 

a pôrodníctve na základe požiadavky navrhovateľa vzdelávania. 
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doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) informovala o zložení senátov na promócie v dňoch 29. - 30. 6. 2017, 

b) informovala o požiadavke aktualizovať fakultný profil JLF UK v Martine do 

mimoriadneho čísla Našej Univerzity a na Veľtrh vzdelávania Akadémia 2017. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) informoval o zrušení prihlášok a vrátení poplatku za prijímacie konanie 4 uchádzačom 

o štúdium v odbore Ošetrovateľstvo z dôvodu nenaplnenia min. počtu prijatých 

uchádzačov. 

 

prof. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie oznam S. Sande, študentky 2. 

ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom 

o zanechanie štúdia na JLF UK, 

b) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie oznam K. E. Köller, študentky 1. 

ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom 

o zanechanie štúdia na JLF UK, 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť E. R. 

Gunnlaugsdóttir, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – 

výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť Ubytovací poriadok 

vysokoškolského internátu JLF UK.  Vedenie JLF UK sa podrobnejšie zaoberalo čl. 7 

Druhy priestupkov a zmluvné pokuty – prijaté uznesenie č. 2/11/2017, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť Cenník komerčného 

ubytovania, ubytovania študentov a zamestnancov JLF UK na AR 2017/2018 – 

prijaté uznesenie č. 3/11/2017,  

c) informovala, že sa pre nízky počet prihlásených detí zrušil denný letný tábor 

Hurbankovo v júli 2017 – prijaté uznesenie č. 4/11/2017, 

d) predložila a Vedenie JLF UK zobralo záznam o vykonaní vnútornej kontroly na JLF 

UK v Martine v súlade s Plánom kontrolnej činnosti na rok 2017 (kontrola úloh 

v oblasti BOZP a PO), 

e) predložila žiadosť RUK o predloženie podkladov týkajúcich sa zmeny/doplnenia 

údajov v živnostenskom registri UK v Bratislave za jednotlivé súčasti UK, 

f) informovala, že boli na RUK zaslané údaje týkajúce sa doktorandov prijatých pred 1. 

9. 2012 (ešte neskončili štúdium a neprekročili štandardnú dĺžku štúdia) na 

poskytnutie účelovo určených finančných prostriedkov na štipendiá doktorandov na r. 

2017, 

g) informovala, že v súlade s Metodikou rozpisu dotácií zo ŠR fakultám a ďalším 

súčastiam UK na rok 2017 bola JLF UK pridelená účelová dotácia na podporu 

študentov so špecifickými potrebami vo výške 4 200 €, 

h) informovala, že na dotačný účet JLF UK boli pridelené finančné prostriedky určené na 

prevádzkové náklady spojené s realizáciou projektu „Going Global: Zvyšovanie 

kvality vzdelávania na UK v Bratislave prostredníctvom internacionalizácie“, 

i) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie harmonogram MLDU 2017, 

j) informovala o výsledkoch elektronického hlasovania týkajúceho sa pomenovania 

budovy teoretických ústavov JLF UK. Víťazný návrh podporilo 137 zamestnancov 

JLF UK – „Teoretické ústavy Viliama Mézeša“, 

k) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie uznesenie Okresného súdu Martin 

týkajúce sa zákazu nakladania s nehnuteľnosťami nachádzajúcimi sa v lokalite Malá 

Hora žalovanému v rade 1/ do právoplatnosti rozhodnutia súdu vo veci samej, 



4 

 

Vedenie JLF UK odporučilo podať odvolanie proti uzneseniu OS – prijaté uznesenie 

č. 5/11/2017, 

l) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie uznesenie Okresného súdu 

Bratislava I., ktorým ukladá doplatiť náklady súvisiace s vypracovaním znaleckého 

posudku v rámci nariadeného znaleckého dokazovania obidvom zmluvným stranám, 

m) predložila návrh riaditeľky AKASu týkajúci sa možnosti zabezpečovať online prenos 

slávnostného podujatia promócii JLF UK, za účelom verejného zdieľania a archivácie. 

Vzhľadom na krátkosť času a možné riziká (ochrana osobných údajov) dekan JLF UK 

rozhodol, že prenos sa v tomto roku nebude realizovať. Budúcoročných absolventov 

môže fakulta osloviť v dostatočnom časovom predstihu a zistiť ich názor na uvedenú 

záležitosť, 

n) informovala, o zmene finančného limitu pre ZNH s účinnosťou od 1. 6. 2017 a v tej 

súvislosti o novom poverení rektora UK na dekanov fakúlt – prijaté uznesenie č. 

6/11/2017, 

o) informovala, že JLF UK v Martine získala diplom za 2. miesto v najväčšom počte 

zapojených súťažiacich v súťaži „Do práce na bicykli“, 

p) predložila a Vedenie JLF UK t. č. zobralo návrhy na parkovanie pred dekanátom 

a Aulou Magna na vedomie, 

q) informovala, že boli informovaní riešitelia končiacich projektov, aby čerpali finančné 

prostriedky v dostatočnom predstihu, v opačnom prípade sa môže oneskorené čerpanie 

považovať za neoprávnené čerpanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu,  

r) predložila žiadosti o uzavretie nových pracovných zmlúv pre zamestnancov nad 70 

rokov veku. Vedenie JLF UK odporučilo uzavrieť nový pracovný pomer v súlade 

s personálnou politikou zamestnávania osôb nad 70 rokov veku a s ohľadom na 

nevyhnutnosť zabezpečiť výučbu na niektorých pracoviskách nasledovne: 

súhlas na plný pracovný úväzok a celý AR: prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc. 

      prof. MUDr. Ján Kliment, CSc. 

      prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc. 

      prof. MUDr. Mária Szilágyiová, CSc. 

      prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc. 

      prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. 

      prof. MUDr. Albert Stránsky, CSc. 

 

súhlas na plný pracovný úväzok a ZS AR: doc. MUDr. Ivan Režňák, CSc. 

 

súhlas na skrátený pracovný úväzok na celý AR:  MUDr. Milena Drímalová, CSc. 

prijaté uznesenie č. 7/11/2017. 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 

V Martine dňa   30. 06. 2017 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


