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Z á p i s n i c a  č. 17/2017 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 17. októbra 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, doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. prof., prof. RNDr. E. 

Halašová, PhD. 

   

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

 L. Briš, predseda ŠČ AS 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 3. októbra 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 zobralo na vedomie ponuku na spoluprácu so 

spoločnosťou Atlantis projekt USA, 

b) predložil návrh zmluvy týkajúci sa zápisu patentu na celoeurópskej úrovni, 

c) informoval, že JLF UK v Martine sa stala oceneným finalistom súťaže Národná cena 

SR za kvalitu. 

 

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. Kamil Javorka, DrSc. (2x), doc. 

Mgr. Eva Babušíková, PhD., RNDr. Maroš Kolomazník, PhD., MUDr. Martin Janík, 

PhD., RNDr. Petra Košútová, PhD., Ing. Jana Krohová, 

b) informovala, že na základe verejnej výzvy VV2017 je možné do 27. 11. 2017 

predkladať žiadosti na riešenie projektov výskumu a vývoja, 

c) predložila návrhy termínov zasadnutia VR JLF UK v prvom polroku 2018 – prijaté 

uznesenie č. 1/17/2017 
d) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh termínu konania 

Fakultnej vedeckej konferencie 2018 – prijaté uznesenie č. 2/17/2017. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť návrh na nového člena Organizačného výboru ŠVOČ  (Ing. Marcel Veterník 

– Ústav lekárskej biofyziky),  

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť počet kvalifikovaných 

stážistov, 

c) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť nomináciu na Celoštátnu 

študentskú vedeckú konferenciu lekárskych fakúlt Českej a Slovenskej republiky 

v Olomouci (L. Urban, K. Maťašová, Mgr. R. Šišová), 

d) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť o zmenu témy dizertačnej práce pre Mgr. T. Okajčekovú, doktorandku 

dennej formy v študijnom odbore lekárska biochémia (pred DS) 

pôvodný názov: „Možnosti aplikácie bunkovej terapie v tkanivovej regenerácii 

urologického traktu“ 

navrhovaný názov: „Expresia mikroRNA v zubných kmeňových bunkách“ 

- žiadosť Mgr. Ivana Prokipčáka, doktoranda externej formy štúdia v študijnom 

odbore farmakológia o zanechanie doktorandského štúdia z osobných dôvodov, 

e) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh termínu konania 

kurzu Metodológie vedeckej práce pre novoprijatých doktorandov dennej a externej 

formy štúdia – prijaté uznesenie č. 3/17/2017, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 
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- menovanie Bc. Ľ. Viglašovej, sestry, NÚDTaRCh, n. o. Dolný Smokovec, za 

školiteľku pre sestry zaradené alebo prijaté do špecializačného štúdia v odbore 

ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii na JLF UK, 

- menovanie Mgr. D. Geškovej, dipl. s., vedúcej sestry OLUP Predná Hora, za 

školiteľku pre sestry zaradené alebo prijaté do špecializačného štúdia v odbore 

ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii na JLF UK, 

- menovanie PhDr. J. Švecovej, vedúcej odboru ošetrovateľská starostlivosť, 

NÚTPCHaHCH, Vyšné Hágy, za školiteľku pre sestry zaradené alebo prijaté do 

špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie 

na JLF UK, 

- menovanie Mgr. S. Slanickej, sesty, Chirurgická klinika a transplantačné centrum 

JLF UK a UNM za školiteľku pre sestry zaradené alebo prijaté do špecializačného 

štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť v odbororch chirurgie na JLF UK, 

- menovanie Mgr. M. Ištocyovej, odbornej zástupkyne ZPS a ZOS Kežmarok za 

školiteľku pre sestry zaradené alebo prijaté do špecializačného štúdia v odbore 

ošetrovateľská starostlivosť v komunite, 

- menovanie Bc. J. Kitzovej, sestry, ADOS Nádej, Kežmarok, za školiteľku pre 

sestry zaradené alebo prijaté JLF UK do špecializačného štúdia v odbore 

ošetrovateľská starostlivosť v komunite, 

g) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- vyradenie MUDr. M. Stankovej z evidencie špecializačného štúdia v odbore 

ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve z dôvodu záujmu pokračovať v 

špecializačnom štúdiu na LF SZU v Bratislave, 

- vyradenie MUDr. M. Petreka z evidencie  špecializačného štúdia v odbore 

gastroenterológia z dôvodu záujmu pokračovať v špecializačnom štúdiu v 

inom odbore, ktorý JLF UK nemá akreditovaný, 

h) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- zrušenie zaradenia Mgr. M. Bakošovej zo špecializačného štúdia v odbore 

ošetrovateľská starostlivosť v komunite v dôsledku zmeny zamestnania, 

- zrušenie zaradenia Mgr. Lýdia Spišiakovej zo špecializačného štúdia v odbore 

ošetrovateľská starostlivosť v komunite pre nedodržanie zmluvy 

o zabezpečení špecializačného štúdia, 

- zrušenie zaradenia MUDr. P. Lukáška, PhD. zo špecializačného štúdia 

v odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite po dlhodobom prerušení 

a strate záujmu pokračovať v štúdiu, 

- zrušenie zaradenia MUDr. M. Džugana zo špecializačného štúdia v odbore 

všeobecné lekárstvo v dôsledku zmeny zamestnávateľa (iný odbor) 

a nemožnosti pokračovať v špecializačnej príprave v odbore všeobecné 

lekárstvo, 

i) informoval o príprave žiadostí o akreditáciu nových špecializačných študijných 

programov určených pre zdravotnícke povolanie lekár: 

 nefrológia 

 neurochirurgia 

 hrudníková chirurgia 

 klinická mikrobiológia 

nový certifikačný študijný program pre zdravotnícke povolanie zubný lekár 

 dentoalveolárna chirurgia 

príprava žiadostí o opätovnú akreditáciu 

 klinická biochémia 

 zdravotnícky manažment a financovanie 

 

doc. MUDr. D. Mištuna, PhD. 

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi výberové komisie pre vypísané 

výberové konania – prijaté uznesenie č. 4/17/2017. 
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doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) informovala, že na pracoviská JLF UK bude zaslaná žiadosť o kontrolu názvov 

a anglických prekladov záverečných prác študentov 6. roku štúdia študijného 

programu všeobecné lekárstvo, 

b) informovala o  stanovisku k realizácii odporúčaní týkajúcich sa vysokého školstva z Tretej 

správy o stave používania štátneho jazyka na území SR, 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť o organizáciu 

regrutačnej aktivity personálnym úradom ozbrojených síl SR – návrh termínu 

23.11.2017 o 14.15 v posluchárni „A“, 

d) informovala o pochvale zamestnancov študijného oddelenia JLF UK, ktorí sa 

zúčastnili na veľtrhu vzdelávania Akadémia 2017 v Bratislave. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) informoval o zmene na poste riaditeľa CIT na RUK v Bratislave. 

 

prof. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie oznam Ch. A. Hauglanda, študenta 

1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom 

o zanechanie štúdia na JLF UK, 

b) informovala, že bola zverejnená výzva BURZA 2018 pre učiteľov na podávanie 

prihlášok na bilaterálne pobyty v rámci medziuniverzitných zmlúv RUK pre rok 2018 

(uzávierka do 7. 11. 2017). 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala, že zamestnancom JLF UK bolo zaslané upozornenie týkajúce sa 

dočerpania finančných prostriedkov pridelených na rok 2017 u tuzemských grantov 

(APVV, VEGA, KEGA, GUK), 

b) informovala, že na dotačné účty fakúlt a súčasti UK boli poukázané dotácie – 

valorizácia platov 2 % nepedagogických a 6 % pedagogických zamestnancov od 1. 9. 

2017 vo výške 50 % celkovej úpravy rozpočtu na mesiace september – december 

2017, 

c) informovala, že sa pripravujú podklady do účtovnej závierky k 30. 9. 2017, 

d) informovala, že v dňoch 17. – 18. 10. 2017 sa uskutoční priebežný audit, ktorý 

vykonajú na JLF UK v Martine zamestnanci spoločnosti Taxaudit,  

e) informovala, že na účet fakulty bola poukázaná dotácia na mesiac október 2017,  

f) informovala, že na účet fakulty bola poukázaná dotácia na projekt Going Global r. 

2017, 

g) informovala, že v súvislosti s výkonom kontroly Financovania a hospodárenia VVŠ za 

roky 2012 a 2016 si kontrolná skupina NKÚ SR vyžiadala doklady týkajúce sa 

investičných akcií v ubytovacích zariadeniach JLF UK za uvedené obdobie, 

h) informovala, že v súvislosti s výkonom kontroly Financovania a hospodárenia VVŠ za 

roky 2012 a 2016 a na vyžiadanie kvestorky UK bolo predložený sken rozhodnutia 

o nepotrebnosti pozemkov na Záborského ul., 

i) informovala, že dňa 20. 11. 2017 sa skončí nájom Okresného súdu v Martine na 

Sklabinskej ul. 26, 

j) informovala o vzájomnom presune finančných prostriedkov medzi JLF UK a FMFI 

UK – prijaté uznesenie č. 5/17/2017, 

k) informovala, že vedením a organizovaním výučby predmetu Nukleárna medicína pre 

študentov študujúcich v jazyku slovenskom a jazyku anglickom v ZS AR 2017/2018 

bol poverený doc. MUDr. Ivan Režňák, CSc., 

l) informovala, že na základe výsledkov hodnotenia pedagogického procesu študentmi 

v AR 2016/2017 nikto z vysokoškolských učiteľov nesplnil podmienku na úpravu 

platu, 
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m) informovala o predvolaní na pojednávanie vo veci žalobcu: Metrostav Slovakia a. s. 

a žalovaného: Univerzita Komenského Bratislava o zaplatenie indexov 

s príslušenstvom za stavbu Aula JLF UK, 

n) informovala o požiadavke kvestorky UK zaslať jednu prioritnú požiadavku na 

realizáciu akcií z kapitálových výdavkov na rekonštrukciu, resp. modernizáciu 

objektov súčastí UK, 

o) predložila návrh názvu predajne reklamných predmetov JLF UK, ktorá bude 

umiestnená v AIC – prijaté uznesenie č. 6/17/2017, 

p) informovala, že na RUK boli zaslané pripomienky k navrhovanému zneniu novej 

smernice o VO pre UK, 

q) informovala, že na katastrálny odbor OÚ Martin bol odovzdaný návrh na 

pokračovanie v konaní o návrhu na vklad vlastníckeho práva v prospech kupujúceho 

týkajúci sa pozemkov na Malej Hore, 

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

a spoločnosťou DREVONA INTERIORS s. r. o. pre predmet zákazky „Kancelársky 

nábytok“, 

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

a spoločnosťou DREVONA INTERIORS s. r. o. pre predmet zákazky „Školský 

nábytok“, 

t) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie rozdelenie plášťov pre študentov 1. 

roku štúdia na JLF UK v AR 2017/2018, 

u) informovala, že bol vydaný vnútorný predpis UK – Smernica rektora UK, ktorou sa 

upravuje používanie akademických insígnií, 

v) informovala, že od 2. 1. 2018 prechádza evidencia publikačnej činnosti pod novú 

databázu s názvom CREPČ 2, 

w) informovala, že Lekársky ples 2018 sa uskutoční 9. 2. 2018, 

x) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na vybavenie 

Relaxačného centra JLF UK posilňovacími zariadeniami. 

 

K bodu 5) 

doc. MUDr. Viera Švihrová, CSc. 

a) informovala, že dňa 20. 11. 2017 sa uskutoční zasadnutie Predsedníctva AS JLF UK 

v Martine, 

b) informovala, že dňa 27. 11. 2017 sa uskutoční zasadnutie AS JLF UK v Martine. 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 

V Martine dňa   26. 10. 2017 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


