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Z á p i s n i c a  č. 18/2017 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 06. novembra 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 17. 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 odporučilo dekanovi schváliť návrh doc. MUDr.  Kamila 

Zeleňáka, PhD., FCIRSE na udelenie pamätných medailí JLF UK pri príležitosti 50. 

výročia Rádiologickej kliniky JLF UK a UNM,  

b) predložil žiadosť o prenájom priestorov v rámci prípravy nového bakalárskeho 

študijného programu Mediamatika na FSEV UK – detašované pracovisko na JLF UK 

v Martine. Vedenie JLF UK odporúča žiadosti vyhovieť – prijaté uznesenie č. 

1/18/2017, 

c) predložil žiadosť prof. MUDr. R. Hyrdela, CSc. o zakúpenie simulátorov 

endoskopických vyšetrení. Vedenie JLF UK odporúča nákup simulátorov uplatňovať 

v rámci nových výziev projektov financovaných z európskych, resp. národných 

zdrojov. 

 

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: doc. MUDr. Martina Šutovská, PhD., doc. MUDr. 

Ingrid Tonhajzerová, PhD., doc. RNDr. Peter Kubatka, PhD., Ing. Bc. Martin Petráš, 

PhD., RNDr. Lucia Lichardusová, PhD., MUDr. Ivan Žila, PhD., Ing. Peter Bystrický, 

PhD., MUDr. Andrea Mešťaníková, prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc., 

b) informovala o novom Vnútornom predpise č. 23/2017 Smernica rektora UK 

v Bratislave Zásady udeľovania Grantov Univerzity Komenského v Bratislave, 

c) informovala o výjazdovom zasadnutí K VEGA č. 9 pre lekárske vedy a farmaceutické 

vedy v dňoch 23. - 24. 10. 2017. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť žiadosť MUDr. Ivety Fizikovej, doktorandky externej formy štúdia 

v študijnom programe lekárska, klinická a farmaceutická biochémia o spätné uznanie 

absolvovaných predmetov v rámci predchádzajúceho doktorandského štúdia,  

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť MUDr. Zuzany Bukovinskej, doktorandky dennej formy štúdia v 

študijnom odbore dermatovenerológia o prerušenie doktorandského štúdia na dobu 

1 roka; t.j. od 1.11.2017 do 31.10.2018 z dôvodu materskej a rodičovskej 

dovolenky, 

- žiadosť MUDr. Moniky Berovej, doktorandky externej formy štúdia v študijnom 

odbore pediatria o prerušenie doktorandského štúdia na dobu 1 roka; t.j. od 

1.11.2017 do 31.10..2018 z dôvodu rodičovskej dovolenky, 

c) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na doplnenie komisií 

pre štátne skúšky pre 3. stupeň vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe 

verejné zdravotníctvo – prijaté uznesenie č. 2/18/2017, 

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

Miloša Tatára, CSc., vedúceho Ústavu patologickej fyziológie JLF UK o predĺženie 
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zahraničného študijno-vedeckého pobytu pre doktorandku dennej formy štúdia 

v študijnom odbore normálna a patologická fyziológia: 

- Mgr. Nikoleta Pavelková 

Názov inštitúcie: The Johns Hopkins University 

Trvajúci pobyt:  

15.3.2016 – 18.2.2017 

1.3.2017 – 31.3.2017 

Navrhované predĺženie: 1.4.2018 – 30.6.2019 

e) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť zmenu školiteľa pre Mgr. 

Tatianu Kochláňovú a Mgr. Ninu Kotlebovú, doktorandky dennej formy štúdia 

v študijnom odbore verejné zdravotníctvo    

Pôvodný školiteľ: prof. MUDr. H. Hudečková, PhD., MPH   

Navrhovaný školiteľ: doc. MUDr. Elena Nováková, PhD., 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. J. Rajca, primára oddelenia vnútorného lekárstva, NsP Spišská 

Nová Ves, za školiteľa pre lekárov zaradených alebo prijatých JLF UK do 

špecializačného štúdia v odbore všeobecné lekárstvo – jeho internistickej časti 

a pre spoločný internistický kmeň na JLF UK, 

- menovanie Mgr. A. Maslaňákovej, sestry ChKaTC JLF UK a UNM, za školiteľku 

pre sestry zaradené alebo prijaté do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská 

starostlivosť v chirurgii na JLF UK, 

- menovanie Mgr. E. Šoffovej, sestry, UN L. Pasteura Košice, za školiteľku pre 

sestry zaradené alebo prijaté do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská 

starostlivosť v chirurgii na JLF UK, 

- menovanie Mgr. T. Lengyelovej, odbornej garantky ADOS Tereza Košice, za 

školiteľku pre sestry zaradené alebo prijaté do špecializačného štúdia v odbore 

ošetrovateľská starostlivosť v komunite na JLF UK, 

- menovanie Bc. P. Urbanovej, referentky výkonu opatrovateľskej služby ZpS 

a DSS Žilina, za školiteľku pre sestry zaradené alebo prijaté do špecializačného 

štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite, 

g) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- vyradenie MUDr. J. Kršiakovej z evidencie špecializačného štúdia v odbore 

pediatria z dôvodu vstupu do rezidentského programu na LF UPJŠ v 

Košiciach, 

h) informoval o podpise dodatku č. 4 k zmluve  o spolupráci v rámci rezidentského 

programu MZ SR č. 237/2015  dekanom JLF UK dňa 26. 10. 2017 – dodatok 

umožňuje odmeňovať všetkých školiteľov rezidentov (ambulancie aj oddelenia).  

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) informovala, že AKAS JLF UK pripravuje digitalizáciu ročeniek JLF UK od r. 1962, 

b) podala informáciu prorektorky UK o príprave Smernice rektora UK o školnom pre  

AR 2018/2019 a požiadavke k príprave podkladov za JLF UK, 

c) podala informáciu o požiadavke prorektorky UK o zaslanie informácií o výške 

uhradeného školného a jeho použití za AR 2016/2017, 

d) informovala o príprave Štatistického výkazu o Školách (MŠVVŠ) 11-01 k 31.10.2017, 

e) informovala o zaslaní rozhodnutí o platbe školného študentom za prekročenie ŠDŠ, 

f) informovala o príprave podkladov pre motivačné štipendiá za AR 2016/2017, ktoré 

budú vyplatené v zimnom semestri AR 2017/2018, 

g) informovala o príprave Zlatej promócie, ktorá sa bude konať dňa 10. 11. 2017 o 11.00 

hod., 

h) informovala o priebehu retenčných testov v AR 2017/2018, 

i) informovala o príprave študentského zubárskeho kongresu, ktorý sa uskutoční vo 

februári 2018, ktorý organizuje Slovenský spolok študentov zubného lekárstvo, 

j) informovala o realizácii spätnej väzby, 
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k) informovala o študentoch zapísaných na povinne voliteľné a výberové predmety, 

l) informovala o príprave promócie absolventov a ich rozdelenie na skupiny v AR 

2017/2018. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť Bc. V. Gálovej, 

študentky 2. ročníka mgr. študijného programu verejné zdravotníctvo o individuálny 

študijný plán (garantka študijného programu s jeho realizáciou súhlasí). 

 

prof. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie oznam M. Y. Olafsdottir, študentky 

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

o zanechanie štúdia na JLF UK, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť M. Y. Olafsdottir, 

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

anglickom o vrátenie školného za letný semester z dôvodu zanechania štúdia,  

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- vylúčenie E. Oygardena, študenta 3. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom, 

- vylúčenie M. M. Spyru, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom, 

d) predložila a Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť žiadosť M. M. Spyru, 

študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku 

anglickom o vrátenie školného za zimný semester z dôvodu vylúčenia zo štúdia, 

e) informovala, že bola otvorená 2. výzva na výberové konania na mobility Erasmus+ 

štúdium na LS AR 2017/2018. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala, že na základe požiadavky z Colného úradu Bratislava, ktorý vykonáva 

kontrolu na UK boli zaslané dokumenty na RUK, 

b) informovala, že na základe požiadavky pracovnej skupiny NKÚ boli doplnené údaje 

o ubytovacích zariadeniach JLF UK v Martine, 

c) informovala, že na základe požiadavky pracovnej skupiny NKÚ bola spracovaná 

analýza výnosov z nájmu majetku za fakulty a súčasti UK za obdobie 2012 - 2016, 

d) informovala, že dňa 31. 10. 2017 vykonali zamestnanci ORHaZZ v Martine 

protipožiarnu kontrolu na JLF UK v Martine,  

e) informovala o stave vkladu nehnuteľnosti pozemok na Malej Hore do katastra 

nehnuteľnosti, vklad bol povolený, 

f) informovala, že bola podpísaná osobitná plná moc s JUDr. V. Kašubom vo veci 

zastupovania JLF UK v konaní o neplatnosti zmluvy, 

g) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na priznanie 

motivačných štipendií študentom JLF UK v ZS AR 2017/2018 za vynikajúci prospech 

v AR 2016/2017 a za vynikajúce plnenie študijných povinností – prijaté uznesenie č. 

3/18/2017, 

h) informovala, že bola pridelená dotácia na mesiac november 2017, 

i) informovala, že bola pridelená dotácia na APVV projekty, 

j) informovala, že došlo k úprave dotácie v zmysle metodiky za rok 2016 – po verifikácii 

vstupných údajov na umeleckú činnosť, 

k) informovala, že na základe požiadavky MŠVVaŠ SR boli spracované údaje o čerpaní 

sociálnych štipendií a príspevku na stravu do 31. 10. 2017 a kvalifikovaný odhad 

počtu vydaných jedál do 31. 12. 2017 za JLF UK v Martine, 

l) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť analýzu nákladov 

a výnosov z podnikateľskej aktivity JLF UK – prípravný kurz UNIcert
R
III v odbore 

Anglický jazyk pre lekárske vedy - prijaté uznesenie č. 4/18/2017, 
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m) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť predbežnú kalkuláciu 

príjmov a výdavkov na činnosť UTV pri JLF UK v Martine v AR 2017/2018 – prijaté 

uznesenie č. 5/18/2017, 

n) informovala, že bol na základe dedičského konania prepísaný pozemok do listu 

vlastníctva UK. Pozemok dedila fakulta na základe zmluvy o poskytnutí tela na 

vedecké účely, 

o) informovala, že boli spracované a zaslané na RUK podklady špecifických výdavkov 

na rok 2018 za JLF UK v Martine – prijaté uznesenie č. 6/18/2017, 

p) informovala, že UK v Bratislave odstúpila od Zmluvy o poskytovaní služieb, ktorej 

predmetom bola „Oprava a údržba hydrantov a prenosných hasiacich prístrojov“, 

q) informovala, že OVO RUK prostredníctvom CIT UK zriadilo mailinglist s názvom 

„UK kolečko VO“, Mailinglist bude možné použiť na overovanie finančných limitov 

jednotlivých zákaziek na UK v súlade s požiadavkou rektora UK (kolečko po 

fakultách), 

r) informovala, že JLF UK si objednala posudok v právnej veci vedenej na Okresnom 

súde Bratislava (súdny spor Metrostav SK a UK v Bratislave), 

s) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť študentov 5. 

ročníka – výučba v jazyku anglickom o pridelenie plášťov s logom fakulty, 

t) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť zoznam knižničných 

jednotiek na vyradenie z knižničného fondu AKAS JLF UK, 

u) predložila návrh na zmenu použitia príspevku na dopravu pre kolektívy na základe 

Kolektívnej zmluvy JLF UK, Vedenie JLF UK s návrhom súhlasí a zapracuje sa do 

Kolektívnej zmluvy na rok 2018. 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

a) predložil návrh, aby jednou zo základných podmienok na začatie habilitačného 

resp. inauguračného konania bolo získanie pedagogického minima u vysokoškolských 

učiteľov na JLF UK v Martine. Vedenie JLF UK bude o návrhu naďalej diskutovať na 

ďalšom zasadnutí vedenia fakulty. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD.  

a) Vedenie JLF UK podrobne analyzovalo problematiku poskytovania platovej 

kompenzácie za sťažený výkon práce, vrátane zohľadnenia metodiky rozpisu  dotácií 

štátneho rozpočtu. Prodekan doc. MUDr. O. Osina, PhD. predložil stanovisko 

Oddelenia legislatívy a právnych služieb RUK v Bratislave k priznávaniu 

kompenzácie študentom doktorandského štúdia, na základe ktorej doktorandom 

kompenzácia nepatrí; Vedenie na základe uvedeného odporučilo zrušiť poskytovanie 

príspevku doktorandom s účinnosťou od 1. 1. 2018 – prijaté uznesenie č. 7/18/2018. 

 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala, že dňa 22. 11. 2017 sa na JLF UK v Martine uskutoční 4. ročník súťaže 

MedGames. 

 

prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc. 

a) informovala o zasadnutí redakčnej rady časopisu Naša Univerzita dňa 18.10.2017, 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

V Martine dňa   15. 11. 2017 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


