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Z á p i s n i c a  č. 19/2017 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 20. novembra 2017 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Osina, PhD., Ing. Ľ. Červeňová,  

Ospravedlnení: prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc., prof. MUDr. P. Galajda, CSc., doc. 

MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. prof., prof. RNDr. E. Halašová, PhD. 

   

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

 V. Slobodníková, podpredsedníčka 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 06. novembra 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 žiadosť JCI – Slovakia o nomináciu študentov do súťaže „Študentská 

osobnosť Slovenska“ pre AR 2015/2016“ – prijaté uznesenie č. 1/19/2017, 

b) informoval, že na portáli bazos.sk je zverejnený inzerát predaj testov na prijímacie 

konanie do Martina. Vedenie JLF UK sa zaoberalo uvedenou problematikou 

a konštatovalo, že sa nejedná o skutočné otázky z prijímacieho konania na JLF UK 

v AR 2016/2017.  

 

K bodu 3) 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. v zastúpení prof. MUDr. A. Čalkovskej, DrSc. 

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

dekana za práce s impakt faktorom: doc. MUDr. Daniela Mokrá, PhD., doc. MUDr. 

Štefan Sivák, PhD., RNDr. Oliver Štrbák, PhD., MUDr. Michal Mešťaník, PhD.  

 

doc. MUDr. R. Péčová v zastúpení prof. MUDr. P. Galajdu, CSc. 

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

schváliť žiadosť MVDr. J. Sopkovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom 

odbore lekárska, klinická a farmaceutická biochémia o prerušenie doktorandského 

štúdia na dobu 2 rokov t.j. od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020 z dôvodu čerpania MD a RD,  

b) informovala, že študentka K. Maťašová obsadila 3. miesto v celoštátnej konferencii 

ŠVOČ v predklinickej sekcii, ktorá sa konala v termíne 14. – 15. 11. 2017, 

c) za oblasť ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov predložila a Vedenie 

JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie doc. MUDr. Ľ. Marka, Ph. D., prednostu, II. Chirurgická klinika SZU 

a FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica, za školiteľa pre lekárov zaradených 

alebo prijatých JLF UK do špecializačného štúdia v odbore chirurgia na JLF UK, 

- menovanie MUDr. J. Papána, primára Chirurgického oddelenia Hornooravskej 

nemocnice s poliklinikou Trstená, za školiteľa pre lekárov zaradených alebo 

prijatých do špecializačného štúdia v odbore chirurgia na JLF UK, 

- menovanie MUDr. J. Bartošovej, primárky Novorodeneckého oddelenia a JIS 

KNsP Čadca, za školiteľku pre lekárov zaradených alebo prijatých do 

špecializačného štúdia v odbore neonatológia na JLF UK, 

- menovanie MUDr. M. Krištofíka, primára oddelenia gynekológie a pôrodníctva, 

NsP Považská Bystrica, za školiteľa pre lekárov zaradených alebo prijatých do 

špecializačného štúdia v odbore gynekológia a pôrodníctvo na JLF UK, 

- menovanie prof. MUDr. M. Mlynčeka, CSc., prednostu Gynekologicko-

pôrodníckej kliniky FN Nitra, za školiteľa pre lekárov zaradených alebo prijatých 

do špecializačného štúdia v odbore gynekológia a pôrodníctvo, 

- menovanie MUDr. M. Hupkovej Frátrikovej, lekárky dermatovenerologickej 

ambulancie D-V SK, s. r. o., Žilina, za školiteľku pre lekárov zaradených alebo 

prijatých do špecializačného štúdia v odbore dermatovenerológia na JLF UK, 
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- menovanie MUDr. M. Obšatníkovej, zástupcu primára, Interné oddelenie, FNsP 

Prešov, za školiteľku pre lekárov zaradených alebo prijatých do špecializačného 

štúdia v odbore vnútorné lekárstvo na JLF UK, 

- menovanie MUDr. M. Szakácseho, primára I. internej kliniky UN L. Pasteura 

Košice, za školiteľa pre lekárov zaradených alebo prijatých do špecializačného 

štúdia v odbore vnútorné lekárstvo na JLF UK, 

- menovanie MUDr. Š. Mucho, zástupca primára, Interná klinika, Nemocnica 

Košice - Šaca, 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 v odbore gastroenterológia na JLF UK, 

- menovanie MUDr. M. Kolejákovej, lekárky, MEDKol, s. r. o., za školiteľku pre 

lekárov zaradených alebo prijatých do špecializačného štúdia v odbore klinická 

imunológia a alergológia na JLF UK, 

- menovanie MUDr. J. Gumančíka, primára, MBC, s. r. o., prevádzka Žilina, za 

školiteľa pre lekárov zaradených alebo prijatých do špecializačného štúdia 

v odbore patologická anatómia na JLF UK, 

- menovanie MUDr. P. Lukášeka, PhD., primára, ORL centra JAS, FNsP Žilina, za 

školiteľa pre lekárov zaradených alebo prijatých do špecializačného štúdia 

v odbore otorinolaryngológia na JLF UK, 

d) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- vyradenie MUDr. L. Šváčovej z evidencie špecializačného štúdia v odbore 

gynekológia a pôrodníctvo z dôvodu záujmu pokračovať v špecializačnom 

štúdiu na inej vzdelávacej ustanovizni, 

- zrušenie zaradenia I. Sivčákovej do špecializačného štúdia v odbore 

ošetrovateľská starostlivosť v komunite z dôvodu nevykonávania zamestnania 

v odbore. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť Hodnotiacu správu 

pedagogickej činnosti JLF UK v Martine za rok 2017 – prijaté uznesenie č. 

2/19/2017, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh harmonogramu 

akademického roka 2018/2019 na JLF UK v Martine – prijaté uznesenie č. 

3/19/2016, 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť O. Pecušiaka, 

študenta 1. roku štúdia študijného programu všeobecné lekárstvo o splátkový kalendár 

platby školného v letnom semestri AR 2017/2018,  

d) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na menovanie 

MUDr. Lucie Časnocha Lúčanovej, PhD. za členku I. komisie štátnej skúšky pre 

študentov študujúcich v jazyku slovenskom a I. komisie štátnej skúšky pre študentov 

študujúcich v jazyku anglickom v AR 2017/2018 – prijaté uznesenie č. 4/19/2017. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) informoval, že ďalšie školenie webmastrov sa uskutoční dňa 30. novembra 2017. 

 

Ing. Ľ. Červeňová v zastúpení doc. MUDr. D. Mištunu, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh členov výberovej 

komisie pre vypísané výberové konanie: pracovné miesto odborného asistenta na 

Klinike hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM - prijaté uznesenie č. 

5/19/2017. 
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doc. MUDr. R. Péčová v zastúpení prof. RNDr. E. Halašovej, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť Jean-Yves 

Lazenneca, študenta 1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – výučba 

v jazyku anglickom o uznanie predmetov z predchádzajúceho neukončeného štúdia na 

Universidad Latina de Panamá. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť vnútorný predpis – 

Kľúčový poriadok JLF UK v Martine – prijaté uznesenie č. 6/19/2017, 

b) informovala, že 04. 12. 2017 sa uskutoční na JLF UK v Martine dozorný audit, ktorý 

vykonajú audítori z PQM, 

c) predložila návrh a Vedenie JLF UK odporučilo uskutočniť Vianočné stretnutie 

zamestnancov JLF UK v Martine dňa 20. 12. 2017, 

d) informovala, že dňa 16. 11. 2017 sa uskutočnilo školenie administratívnych 

zamestnancov JLF UK týkajúce sa problematiky poskytovania cestovných náhrad 

a zmien v aktuálne platnej smernici o cestovných náhradách – prijaté uznesenie č. 

7/19/2017, 

e) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť požiadavky na realizáciu 

akcií z kapitálových výdavkov pre rok 2018 za JLF UK – prijaté uznesenie č. 

8/19/2017, 
f) predložila žiadosti o prenájom telocviční a nápojových automatov na JLF UK – 

prijaté uznesenie č. 9/19/2017, 

g) predložila prehľad čerpania sociálnych štipendií a stravných príspevkov k 31. 10. 

2017, 

h) informovala, že na RUK boli zaslané údaje týkajúce sa Dlhodobých zámerov JLF UK 

pre potreby doplnenia podkladov pre NKÚ, 

i) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie výdavky BioMedu za roky 2014 – 

2016, 

j) predložila záznamy o vykonaní vnútornej kontroly na JLF UK v Martine v súlade 

s Plánom kontrolnej činnosti na rok 2017  

- kontrola platieb zahraničných študentov, 

- kontrola čerpania dovoleniek, 

- kontrola pohľadávok a záväzkov, 

- kontrola dodržiavania BOZP, 

- kontrola vyúčtovania poskytnutých preddavkov na cestovné, 

k) informovala, že 10. 11. 2017 sa uskutočnila zlatá promócia absolventov LF UK 

v Bratislave – pracovisko Martin ročník 1967 – prijaté uznesenie č. 10/19/2017, 

l) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie pokyn tajomníka týkajúci sa 

účtovných závierkových prác za rok 2017 – prijaté uznesenie č. 11/19/2017, 

m) predložila žiadosť o doplnenie laboratórneho nábytku v Divízii neurovedy v BioMede, 

n) informovala o podmienkach dodržiavania pevnej pracovnej doby v rámci pružného 

pracovného času – prijaté uznesenie č. 12/19/2017, 

o) predložila otázky ŠRVŠ týkajúce sa poplatkov študentov, ktorým vznikla povinnosť 

platiť školné za nadštandardnú dĺžku štúdia. 

 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

a) informoval, že sa pripravuje zmena týkajúca sa postavenia prednostov a vrchných 

sestier v univerzitných nemocniciach. 
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doc. MUDr. V. Švihrová, CSc.  

a) informovala, že dňa 21. 11. 2017 sa uskutočnia doplňovacie voľby do ŠČ AS JLF UK 

v Martine a Študentskej rady VŠ, 

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   22. 11. 2017 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 

 

 

 

 

 
 


